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 إهداء ودعاء

******** 
 إلى شرف هذه األمة وموطن عزتها.

 إلى المجاهدٌن فً سبٌل هللا تعالى.

 .أهدي هذه الورقات

 
وأدعو هللا تعالى أن ٌرزق كل من قرأ هذا البحث,أو نشره فً الناس , أو دعا 

ٌقبله فً الصالحٌن, إنه  لصاحبه: أن ٌرزقه حجا مبرورا وذنبا مغفورا, وأن
 .سمٌع قرٌب

 
*************** 

 
 َسِمْعُت َرُسوَل المَّوِ : َعْن اْبِن ُعَمَر َرِضَي المَُّو َعْنُيَما َقالَ 

) ):َلبَّْيَك المَُّيمَّ َلبَّْيكَ  ُيِيلُّ ُمَمبًِّيا َيُقوُل "  
  َلبَّْيَك ََل َشِريَك َلَك َلبَّْيكَ 

 َلَك" ِإنَّ اْلَحْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواْلُمْمَك ََل َشِريكَ 
 "ََل َيِزيُد َعَمى َىُؤََلِء اْلَكِمَماتِ 

 (3982صحيح مسلـ / باب التلبية وصفتها رقـ )
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 المقدمة

 الحمػػد ر رب اللػػالميفل والصػػسة والسػػسـ  لػػب اػػاتـ اسلبيػػاي والمرسػػليفل سػػيدلا 
 محمد و لب آله وصحبه الطيبيف الطاهريفل ومف سار  لب دربهػـ إلػب يػـو الػديفل

 وبلد: دليل وسددليل اللهـ إلي أسألؾ الهدىل والسدادلاللهـ اه
هػػػ ل ونػػاف القػػا موف  :253فلقػػد فػػرفلي ار تلػػالب بحػػل بيتػػه الحػػراـ هػػذا اللػػاـ  
المايـ الذي نلت فيه قػد وعػلوا  لػب واههتػه فػلار التلبيػة باػط نبيػر يلفػت   لب
الػػؼ نلماتػػه الهميػػ ل ووقفػػت طػػويس أمامػػه أتأملػػه بليلػػيل وأحػػاوؿ أف أدلػػؼ  ألظػػار

سرى مػػػػا تاب ػػػػه مػػػػف إفػػػػاراتل ومػػػػ  أف الحلػػػػاهر قػػػػد ههػػػػدت فػػػػي تنػػػػرار ل  وحروفػػػػه
القلوب قبؿ اسلسلةل إال أف وعله في واههػة الماػيـل وبصػورة واعػحة  ولههت به

تغػػار ممػػا تصػػل  اسلسػػلة والحلػػاهرل فقامػػت تػػلفض  ػػف لفسػػها  بػػار  هلػػؿ الليػػوف
لةل وحػػػػدث التلػػػػافس البػػػػدي  بػػػػيف التلبيػػػػة نمػػػػا تصػػػػل  اسلسػػػػ السػػػػنوتل وتفللػػػػت فػػػػي
والصػػورة المر يػػةل لترتسػػـ فػػي اللهايػػة اللوحػػة النبيػػرة لػػذنر ار  اسصػػوات المسػػمو ةل

 هذا الصوت في رحاب المفا ر مسمو ال ومر يا : تلالبل وليللو
 لبٌك اللهم لبٌك, لبٌك ال شرٌك لك لبٌك, إن الحمد والنعمة لك

 شرٌك لك والملك, ال

أف مػػف اللصػػيحة الواهبػػة  لػػّي أف  أرفػػ  صػػوت هػػذا الفػػلار فػػي  و لػػد ذلػػؾ رأيػػت
 ولو بورقاتل تظؿ أمػاـ القلػوب الواهفػة مػف افػية ارل واسف ػدة الراهفػة مػف اللاسل

ِ َيْهِد َقْلَبُه حساب ارل  ساها تسنفل وتطم فل   22التغابف َوَمْن ُيْؤِمْن ِباَّلله
ي د ػػػوة  ار تلػػػالب فػػػي لداياتػػػه نمػػػا أف هػػػذا البحػػػث د ػػػوة لنػػػؿ مسػػػلـ نػػػي يلبػػػ 

 " للػؿ ار تلػالب يمػتف" لبيكك الميكم لبيككفي القرآف النريـل ويستفػلر مللػب  النثيرة
 . ليه بحل بيته الحراـ
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وهػذا البحػػث بحػػث بس ػػيل يرتسػػـ للفسػػه المػػلهل التحليلػػيل ويهػػدؼ إلػػب النفػػؼ  
الحػػػرؼل ولال مػػػف اػػػسؿ مؽ البس ػػػي فػػػي منولاتػػػه فػػػنسل ومعػػػمػػػواطف التفػػػو   ػػػف

 والهملةل والصوتل واللغـل ونذلؾ الهدؼ والغايةل والقصدل ونػؿ مػا يمنػف والنلمةل
 انتفافه مف طاقات بس ية ال تبلد نثيرا  ف  الـ الوحيل بؿ هي لبراس ملهل نمػا

 ل ومػػدى الموايمػػة بػػيف سػػياقه الزمػػاليا البحػػث اللظػػر فػػي السػػياؽ والمقػػاـيحػػاوؿ هػػذ
 .يوالمنال

 وااتمة: وأربعة مباحثل وتمهٌدال مقدمةحث: وتحوي اطة هذا الب
 .أذنر موعوع هذا البحثل والداف  إليهل واطتهل وملههه المقدمةفي  ●
 .أتلاوؿ تلريؼ الفلارل ووهه تسمية التلبية فلار الحل التمهٌدوفي  ●
 .أتحدث  ف أثر المقاـ في تحديد اصا ص الفلارالمبحث األول: وفي  ●
 .حدث  ف فرؼ المللب دااؿ الفلارأتالمبحث الثانً: وفي  ●
 .يأتي الحديث  ف التحليؿ البيالي للمفردات والمباليالمبحث الثالث: وفي  ●
 .ينوف الحديث  ف اللغـ دااؿ الفلارالمبحث الرابع: وفي  ●
 .فهرس الموضوعاتلتلاص أهـ ما في البحثل ثـ  الخاتمةثـ تأتي  ●
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 التمهٌد
 الشعار ؟ معنى اشعار الحج , فم (2)  لتلبٌةا

اسفػيايل  اللسمة البارزة التي تتميز بهػا)تدور هذ  المادة في اللغة اللربية حوؿ  
 سواي نالت صوتال أو  ير ل نما يحمؿ مللب الاصوصيةل والنثرة(

سُّ َيمػػ مػػا َوِلػػَي الهسػػَد مػػف الثّْيػػاب  سّلػػه الشِّككعار:ولػػذلؾ هػػاي فػػي المقػػاييس: أف  
لَيلػِرؼ بلُعػهـ  ونذا هو: ما يتلػاَدى بػه القػوـُ فػي الحػرب ة.الفَّلر الذي  لب البَفر 

بلعػػًا واسصػػُؿ قػػوُلهـ َفػػَلرُت بالّفػػييل إذا  لمتَػػه وفِطْلػػَت لػػهل و يعػػرب للماػػتص 
وسكمم  )) رسكول اه ِإن ِشكعاَر ََحكحا بؾ اللالـ بدايلة أمػرؾ. وفػي الحػديث: " 

وىو تفاؤل بالنحر بعد اأَلمر باإِلماتة, .. .ََِمتْ  كان في الَغْزِو: يا َمْنُحوُر: ََِمْت,
تككداَعْوا بالشِّككعار فككي الحككر ..... وِشككعاُر القككوم ع مككتيم فككي  واْسَتْشككَعَر القككوُم ِإ ا

 .القوُم في سفرىم جعموا أَلنفسيم ِشعاراً  السفر وََْشَعرَ 
ِإالَّ  الحػػلّ  واإِلْفػػلاُر اإِل ػػسـ والّفػػلاُر اللسمػػةل قػػاؿ اَسزهػػري: وال َأدري َمفػػاِ رَ  

 .مف هذا َسلها  سمات له
إذا  ملاسنه و سماته وآثار  وَأ مالهل لنله التصؽ بالتلبيػةل بحيػث وِشعاُر الحج: 

 أطلؽ مصطلح فلار الحل الصرؼ إلب التلبيةل وفي الحديث َأف هبريؿ َأتػب اللبػي
(( لشِّكعار:وامػف فػلا ر الحػل.  فقاؿ: مر ُأمتػؾ َأف يرفلػوا َأصػواتهـ بالتلبيػة فِالهػا 

 (4)ما يتلادي به القوـُ في الحروب ليلرؼ بلُعهـ بلعا(
وتنثػػػػر فػػػػي  صػػػػرلا فػػػػلارات نثيػػػػرة للػػػػدوؿل والهي ػػػػاتل والمصػػػػال ل والفػػػػرنات  

التػػي تتميػػز بهػػا دولػػة أو هما ػػة مػػف قػػوؿ أو لقػػش أو  يرهمػػال  نػػؿ ذلػػؾ  فاللسمػػة
 ...يسمب فلار

 مر يػػةل أو المسػػمو ةل نػػافولمػػا نػػاف لفػػظ الفػػلار يطلػػؽ  البػػا  لػػب اللسمػػة ال 
 لفػػلار اسبػػرز فػػي الحػػل هػػو التلبيػػةل التػػي تبػػدأ مػػف اإلحػػراـ وتلتهػػي برمػػي الهمػػرةا

 (.5)النبرى(
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 المبحث األول

 أثر المقام فً تحدٌد خصائص الشعار

 تحديد المقاـ الذي قيؿ فيه هذا الفػلارل وتهليتػه للليػوف أمػر بػالم اسهميػةل سف 
أيػاـ  ي يبدأ فيه تنويلهل ويظؿ هذا الرحـ يمػد  ويغذيػه طيلػةهذا المقاـ هو الرحـ الذ

 الحػػػلل وال  هػػػب حػػػيف تستفػػػلر اللفػػػوس دالالت التلبيػػػة فػػػي أوؿ أيػػػاـ الحػػػلل ومػػػ 
مػرور  يهػا مػ فالػدالالت تلمػو فػي الػلفسل وتػزداد تػأثيرا بدايػة اإلحػراـل ثػـ تهػد هػذ  

فلار  مف قؿ الحهيلالوقتل حتب يصؿ المللب إلب ذروته في يـو االليدل حيف يلت
الرحلػة  التلبية إلب فلار التنبيػر حػيف يرمػوف همػرة اللقبػة النبػرىل وال فػؾ أف هػذ 

ومنولاتػػػه  ل وال يمنػػػف فهػػػـ الترنيػػػب تفػػػرض  لػػػب الفػػػلار هينلتػػػهل ورنػػػا ز الطويلػػػة 
اسساسػػية إال بتبيػػاف هػػذا المقػػاـ الحاعػػف لػػهل والػػذي يفتػػرض ألػػه ملاسػػب لػػهل فلنػػؿ 

 .الهمي  مقاـ مقاؿ نما يلرؼ
 .هذا المقام -على عجل  –ودعنً هنا أبرز لك 

فهلػػػاؾ فػػػليرة ديليػػػةل هػػػي الػػػرنف الاػػػامس مػػػف أرنػػػاف اإلسػػػسـل وتسػػػمب   - 2 
فليرة الحلل ومللوـ أف الفلا ر الديلية لها سلطالها  لب القلوبل بحيث َتبُذؿ فيها 

ت أقصػػػب مػػػا لػػػديها مػػػف طاقػػػةل وتظػػػؿ تلػػػح  ليهػػػا حتػػػب تصػػػؿ إلػػػب درهػػػا اللفػػػوس
 .-سبحاله وتلالب  –رعب الملبود  الرعبل مف اسؿ

ف ااتلفػت أوطػالهـل وتلػددت  - 3  مف أصػوؿ هػذ  الفػليرة اهتمػاع الهميػ  ل وات
 لغاتهـ.
 مف لواـز هذا االهتماع لزع نؿ مظاهر التميزل أو التمييزل فاللباس واحدل - 4 

 .النفارة واسفلاؿ واحدةل والنؿ يدور في فلؾ واحدل وأية ماالفة تستوهب
 .فتب اً في هذا االهتماع اللظيـ ترى لغات فتبل وألوال - 5 
 .المنافل والزماف هلا يهملهما إطار واحد وهو القداسةل والتحريـ – 6 
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هلػػػػاؾ  ايػػػػة واحػػػػدة للهميػػػػ  وهػػػػي االستسػػػػسـ النامػػػػؿ ر تلػػػػالبل وطلػػػػب  – 7 
  عاي بتلفيذ نافػةومف وراي هذ   الغاية يقـو الهسدل واللسافل وهمي  اس مرعاتهل

ف توقؼ اللقؿ في فهمها  .الملاسؾ طا ة ر تلالبل وات
تلػػؾ هػػي أهػػـ مسمػػح المقػػاـ الػػذي يتفػػنؿ فػػي داالػػة فػػلار التلبيػػة  لػػب اللحػػو  

ل وهػي ف هػا اللػيولللػؾ تلحػظ فيػه مػف أوؿ وهلػه  ػدة اصػا ص ال تاط الملروؼل
 تي: لب اللحو اآل
 .التكرار – 1

 .اإلٌجاز – 2

 .لفا سهولة األ – 3

هػي  ثسثػة سؿ التحليؿل إال أف هػذ  الفعس  ف اصا ص أارى ستتبيف مف ا 
يميػػػػز فػػػػلار التلبيػػػػة ممػػػػا يهلػػػػؿ البحػػػػث ملزمػػػػا بػػػػاللظر فػػػػي  سقػػػػة هػػػػذ   أهػػػػـ مػػػػا

 .الفلار  لب هذا اللحو  ةيالاصا ص بالمقاـل ودور  في تفنيؿ ه
 ولنقف أوال عند التكرار 

 نمػػػا نػػػررت الهمػػػؿل ونػػػذا الحػػػاؿ باللسػػػبة فلقػػػد نػػػرر فػػػي الفػػػلار اللفػػػظ المفػػػردل 
 .للحروؼ

 .ففي اللفظ المفرد نرر لفظ التلبية أرب  مرات ● 
 .وهملة لفي الفريؾ نررت مرتيف ● 
 .والهار والمهرو )لؾ( نرر ثسث مرات ● 
نمػػا تنػػررت النػػاؼ  فػػر مػػراتل و الػػسـ تسػػ  مػػراتل واليػػاي سػػت مػػراتل والبػػاي  ●

 تل واللوف أرب  مرات )مرتيف مفددتيف(ل  والفيف والػرايمراتل والميـ أرب  مرا أرب 
 .مرتيف
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ولقد سػاي رأي نثيػريف فػي التنػرار ولظػروا إليػه  لػب ألػه ههلػةل ولقيصػة يصػاف  
البليػػم  لهػػال  وأف مػػا يالػػو مػػف التنػػرار أفعػػؿ ممػػا فيػػه تنػػرارل  نمػػا يفػػي   النػػسـ
 قولهـ:
 والػػذي ال فػػؾ فيػػه أف )التنػػرار قيػػؿ نػػذا فػػرارا مػػف التنػػرارل أو حػػذرا مػػف التنػػرارل 

 .. ظػػاهرة فافػػية فػػي القػػرآف النػػريـل وفػػي الحػػديث الفػػريؼل وفػػي أفػػلار.فػػي النػػسـ
 الفػػلرايل ولثػػػر اسدبػػايل ذلػػػؾ أف الػػدوا ي التػػػي تػػدف  إليػػػه قا مػػة فػػػي فطػػرة الػػػلفسل
 والمواقؼ التي تقتعيه تمتلئ بها الحياة واللاس بفطرتهـ يدرنوف متب ينوف التنرار

 (6ة  ومتب ينوف تزيدا  ير مقبوؿ ؟( )عرور 
والػػذي يلليلػػي هلػػا هػػو اللظػػر فػػي الػػدوا ي التػػي هللػػت مػػف التنػػرار فػػي فػػلار  

بس يػةل وحػيف ترهػ  إلػب الػدوا ي  لػد الللمػاي تهػدهـ يتحػدثوف  ػف  الحل عرورة
واإلفهػػػاـل وافػػػتداد الللايػػػة واالهتمػػػاـل والاػػػوؼ مػػػف الغلػػػط واللسػػػيافل  إرادة التونيػػػدل

 (7) .للمللب وتمنيله تياطواالح
 ذنر أف للتنرار مقاماتل وفي نتاب أستاذي  إبراهيـ الاولي "التنرار بس ة" 

 (8مقاـ اللهوي إلب ار تلالبل ونذا مقاـ الد اي واالستغفار.) وقاؿ إف أولها هو
 وال فؾ أف رنف الحل مف أوله إلب آار  يمثؿ قمة اللهوي إلب ار تلالب ليس

 ل بػػػػؿ بالقلػػػػب والهسػػػػد ملػػػػال حيػػػػث يتػػػػرؾ الهميػػػػ  بسدهػػػػـل وأهلهػػػػـلبالقلػػػػب وحػػػػد 
ل وهلا تهد التنرار عرورةل حيث الد ايل  ويتوههوف إلب ار تلالب  لد بيته المحـر

يلهبػه أف   ))واإللحاح  لب ار تلػالب فػي طلػب اللفػول ولػذلؾ " نػاف رسػوؿ ار 
 (9يد و ثسثال وأف يستغفر ثسثا" )

ي تنػػرار الفػػلار عػػربا مػػف التواصػػؿ اللقلػػب بػػيف هػػذ  الهمػػوع نمػػا ألػػؾ تلحػػظ فػػ 
تلتقػي للمػػرة اسولػب فػي منػػاف واحػدل ولػـ ينػػف بيلهػا سػابؽ ملرفػػةل ممػا يسػػتلـز  التػي
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ل لػػيس باسسػػماي واسلقػػابل هلحػػو مػػال  ليػػتـ التلػػارؼ مػػف اسلػػ اتصػػاؿ  لػػب وهػػود
 وة الرابطة بيلهـلبنلمات ُتنررل وأصوات ُترف ل يستفلر مف اسلها الهمي  ق ولنف

 .نما يستفلروف العرا ة والافية واالفتقار إلب فعؿ ار و فو 
تصػؿ بلعػه بػبلضل وأف يلػرؼ نػؿ مػلهـ ي فهذا الهمػ  ال بػد أف يتلػارؼل وأف 

اا َقلَْاَاااُمْن ِماْن َ َماْن َوَُْاَ ا    أسـ أايهل وبلد ل ليتـ قػوؿ ار تلػالب ااُإ َِّاه َهاا نَّاه َياا ََيه

َ َهلِااين  َقِبياان  َوَجَعْلَااا ِ ََْاَااااُمْن َِّنه اه َِ ََِّاَعاااَنُِون َِّنه ََْمااَنَمُمْن ِهْاااَد اه ا َوَقَباِلاا  اُمْن ُشااُعوب 
 24الحهرات 

 فناف هذا الفلار هػو التلػارؼ النامػؿل فمػف أراد أف يلػرؼ أسػماي هػذ  الهمػوعل 
" فالنػؿ يكك الميكم لبيككلبوهوياتهال وأوطالهال و قا دهال ونؿ فيي  لهال فليسم : "
فنػػأف هػػذا الفػػلار بطاقػػة  .هلػػا واحػػد اسػػمه مسػػلـل وبلػػد  اإلسػػسـل و قيدتػػه اإلسػػسـ

الهمػػػوع ألهػػا بػػػيف  التلريػػؼ السػػريلة الواعػػػحةل وحػػيف يصػػرخ بهػػػا المسػػلـ تستفػػلر
 .إاوتهال وفي أوطالها

ذا نػػػػاف  قػػػػرع البػػػػاب هػػػػديرا بفتحػػػػهل فػػػػاف اإللحػػػػاح فػػػػي القػػػػرع وسػػػػلوؾ سػػػػبيؿ   وات
ارفػػي اللػػداي يالػػؽ بػػيف همػػوع الحهػػيل رابطػػة هػػي أقػػوى مػػف رابطػػة الػػدـل سلػػؾ التنر 

لفسػػؾ تػػردد ألفاظػػا يرددهػػا هػػذا الهمػػ  الغفيػػرل اآلتػػي مػػف نػػؿ فػػل  ميػػؽ  حػػيف تهػػد
 .الرابطة بيلؾ وبيلهـل سلنـ هميلا تتنلموف لغة واحدة تستفلر قوة

ذا نػػاف  ُمللّْػػـ اللػػاس الايػػر  د ايل وتنػػرار الطلػػب الػػ قػػد  لملػػا اإلنثػػار مػػف ))وات
نػي تتػرابط بربػاط اللقيػدة  مف ار تلالبل فاف في تنرار الفلار إلحاحًا  لب القلػوب
ملػه  عػو تػدا ب لػه سػا ر  لتنوف في الاتاـ أمة واحدة ل وهسدا واحػدا إذا افػتنب

هالػػػب مػػػف هوالػػػب  اس عػػػاي بػػػالحمب والسػػػهرل وبهػػػذا تػػػرى أثػػػر المقػػػاـ فػػػي تنػػػويف
 .الفلار وهو التنرار

 زد  لب ذلؾل ألؾ حيف تسم  هذا الفلار مف الهمي  تصلؾ فنرة االتحاد بيف 
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 المسلميف بسر ةل فالفلار يوصؿ الفنرة بسر ةل ويلرفؾ  لب نؿ الحهيل بسػر ةل
 تلريػػػػؼ بالهويػػػػة هلػػػػيس تلريفػػػػا ملتػػػػادال بػػػػأف يػػػػذنر نػػػػؿ مػػػػلهـ اسػػػػمه وبلػػػػد ل ولنلػػػػ

 "لبيككك الميككم لبيكككيقػػوؿ "اإلسػػسميةل فينفػػي أف تلػػرؼ بػػأف هػػذا أاػػوؾ حػػيف تسػػمله 
حيػػث  بػػرت هػػذ  الهملػػة بصػػورة واعػػحة  ػػف  ايتػػه التػػي ال تاتلػػؼ  ػػف  ايتػػؾل 

التػي تتحػد مػ  هويتػؾل بػؿ  ػف همومػه التػي ال تبلػد  ػف همومػؾل فػي  و ف هويته
اسمة هما واحدال ولذلؾ ترى االبتسامة تتفهر مف قلوب الهمي   زماف صارت هموـ
 .ه بيف إاوتهإلب بلضل سل حيف يلظر بلعهـ

 وهذا نله يللي ألؾ حيف تنرر الفلار تزيد مف روابط اساوة التي قطلتل وتمد 
لبيكك "     اسيادي بالسسـ مف اسؿ الصػوت اللػاليل ولللػؾ اآلف تػدرؾ أف هملػة 

" صارت بديس في الحل  ف تحية السسـل فألت تسلـ بهػا  لػب الهميػ ل لبيك الميم
حسػػف تنرارهػػال بػػؿ أمػػر بهػػذا التنػػرار مػػف رب اللػػزةل بهػػا رحػػـ الهميػػ ل لػػذا  وتصػػؿ
 .الصوت حتب يلـ اإلاايل والحب بيف اساوة ورف 
زد  لب ذلؾ أف الفلار ااتصار للرحلة نلهال وصهر لألفلػاؿ التػي تتغػاير مػف  

إلػػػب منػػػافل ومػػػف وقػػػت إلػػػب آاػػػرل ونػػػأف التنػػػرار تونيػػػد  لػػػب أف نػػػؿ هػػػذ   منػػػاف
"ل فػػػاإلحراـ والطػػػواؼ والسػػػلي لبيكككك الميكككم لبيكككك" تػػػؤدَّى مرادهػػػا هػػػو: اسفلػػػاؿ التػػػي

... إلػػك نلهػػا تصػػب فػػي هػػذا المللػػب .بلرفػػة والمبيػػت بملػػب ورمػػي الهمػػار والوقػػوؼ
" فهػػو  مليػػة إ سميػػة لهػػا أهػػداؼ محػػددةل إذ لػػيس المقصػػود أف لبيككك لبيككك الميككم"

 فلا رهـ دوف توهيه رسالة إلب اللاس نافة ل مفادها: التوحيد يؤدي المسلموف
 ولني تتحقؽ هذ  الرسالة اإل سمية ال بد مف التنرارل فالتنرار يلمؿ  لب:
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 هػػذب التبػػا  المسػػتقِبؿ للرسػػالة اإل سميػػة ليقبػػؿ بلقلػػه وحواسػػه لتلقػػي الرسػػالة َ( 
وليبتلػػػد فػػػي الوقػػػت لفسػػػه  ػػػف ماتلػػػؼ  وامػػػؿ التفػػػويش التػػػي تػػػؤثر  لػػػب فا ليػػػة 

 .اإل سمية اللملية
 سػػالةل وقيمتهػػال وعػػرورة اسػػتيلابهال وحفظهػػال فلػػيسالتأنيػػد  لػػب أهميػػة الر   ( 

المقصػػػود مػػػف  لػػػو الصػػػوت والتنػػػرار أف يمتلػػػئ المنػػػاف واسهػػػواي بالفػػػلارل بػػػؿ أف 
اآلاروف هذ  الرسالةل نؿ اآلاريف  لػب وهػه اسرضل لتترسػك فػي عػميرهـ  يسم 
" والمنػػػررة فػػػي الفػػػلارل وملػػػالي االتصػػػاؿ لككككالتوحيػػػد الناملػػػة فػػػي لفظػػػة " ملػػػالي

" فالتلبيػػة لػػؾل والحمػػد لػػؾل لكككباػػالؽ نػػؿ فػػيي الناملػػة أيعػػا فػػي لفظػػة " لمبافػػرا
 .لؾ والملؾ لؾل وال فريؾ لؾ والللمة
 تلػػؾ هػػي الرسػػالة التػػي ال بػػد مػػف توصػػيلها للنػػوف ليتحػػرروا مػػف نػػؿ  بوديػػة إال 

يلبغػي أف   بوديتهـ رل وال فعؿ وال للمة إال رل إلهػا رسػالة تحريػر البفػرل والتػي
 .لذا  لب الحهيل أف يرفلوا أصواتهـ حتب تبح ؿ إلب نؿ البفرلتص

وذلػػؾ ألهػػـ نػػالوا يػػوقروف المصػػطفب ويمتثلػػوف مػػا أمػػروا بػػه مػػف  قككال ابككن العربككي:
الصوت في التنبير والتسبيح في السفر فاستثلب لهـ التلبية مف ذلؾ فصاروا  افض
 .أصواتهـ بها هدا يرفلوف

  ))نمػػا فػي الفػػتح نػػاف أصػػحاب رسػػوؿ ار باسػػلاد صػػحيح  وروى ابككن َبككي شككيبة
 يرفلوف أصواتهـ بالتلبية حتب تبح أصواتهـل وأارج أيعػا باسػلاد صػحيح  ػف بنػر
المزلػػي نلػػت مػػ  ابػػف  مػػر فلبػػب حتػػب أسػػم  مػػا بػػيف الهبلػػيفل ولػػذلؾ أيعػػا  هػػاي 

بفػػنؿ بػػالم الدقػػة مػػف حيػػث نولػػه بسػػيطًال سػػهؿ الحفػػظل ذا لههػػة موسػػيقيةل  الفػػلار
 الر بة في وصوله إلب نافة أهؿ اسرض. مما يلنس
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وللػػؿ ذلػػؾ نػػاف رمػػزا يفهػػـ ملػػه توصػػيؿ هػػذ  الرسػػالة فػػي  صػػرلا الحاعػػر إلػػب  
  (:) الملمورةل  ف طريؽ الفعا يات الملتفرةل وبااصة في موسـ الحل أرهاي

فػػي  وقػػد ثبتػػت أهميػػة التنػػرار فػػي إقلػػاع اللػػاس بػػاآلراي واسفنػػار الماتلفػػةل وتثبيتهػػا
 .وترنيزها في اسذهافاللقوؿ 

 
**************** 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ثانٌا: اإلٌجاز 

 هذا الفلار منوف مف ست نلمات فقطل هي  لب الترتيب: 
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 الممك( –النعمة  –الحمد  –شريك  –الميم  –)لبيك 
وال فػػؾ أف ااتيػػار الفػػلار أمػػر بػػالم الصػػلوبةل حيػػث يسػػتوهب تمػػاـ الملاسػػبة  
 .بيف الحدث القا ـ  لب اسرضوبيف الهم ل وبيله و  بيله
نمػػا يلبغػػي فيػػه اإليهػػاز الفػػديد حتػػب يسػػهؿ  لػػب الهميػػ  تػػرداد ل ويحسػػف فيػػه  

واللموـ وسهولة اللفظل فهذ  نلها مقتعيات حػاؿ تفػرض  لػب الػلص إطػارا  التنرار
فػػػي همػػػ  ال يوهػػػد مثيػػػؿ لػػػه  لػػػب وهػػػه اسرضل وهػػػو همػػػ  تتلػػػدد  ااصػػػال فألػػػت

أو لغةل أو  رقال فحيثما بحثت  ف لغة أو هػلس أو  هلسال أهلاسه بحيث ال تلدـ
ثػـ إلػؾ فػي بقلػة مناليػة محػدودةل وفتػرة زماليػة محػدودةل ثػـ   رؽ ستهد لػه طا فػةل

أف هػػػذا الهمػػػ  الغفيػػػر هػػػاي ليتلبػػػد ر تلػػػالبل ومػػػف أوؿ  قبػػػؿ هػػػذا وبلػػػد  ال تػػػلس
هسػػػد حتػػػب تصػػػير فػػػي وهودهػػػا الزمػػػالي والمنػػػالي نال أولوياتػػػه تسحػػػـ هػػػذ  الهمػػػوع
الهمػػػوع تحتػػػاج إلػػػب رابػػػط لفظػػػي تستفػػػلر مػػػف اسلػػػه  الواحػػػدل وهػػػذا يللػػػي أف هػػػذ 

 .أفلاؿ الهسد مف طواؼ وسلي ووقوؼ ورمي ملالي الوحدةل نما تستفلرها في
... إلػػك تستفػػلر .إف الليػػوف حػػيف  تلظػػر إلػػب الهمػػوع وهػػي تطػػوؼل ثػػـ تسػػلب 

ؿ  ا مػا حتػب تصػرخ بػه اسمة الواحدةل والهسد الواحػدل لنػف هػذا الفػلور يظػ مللب
ل فيلطػػػؽ اللربػػػي واللهمػػػي هػػػػذ  النلمػػػات التػػػي يفهمهػػػا الػػػبلض ويههلهػػػػا  اسلسػػػلة

اسصػػوات  اليػػة مػػف نػػؿ لسػػاف لتصػػل  مظلػػة تحػػؼ الهميػػ ل فػػس  الػػبلضل وتاػػرج
" و لػػػدها ينتمػػػؿ بليػػػاف التوحػػػدل ويرتفػػػ  صػػػرح اساػػػوة لبيكككك لبيكككك الميكككميسػػػم  إال "

ف تبا ػدت  اسله نؿ مسلـ فاماال يستفلر مف أف الذي يقػؼ بهػوار  هػو أاػو ل وات
لغتهمال وتبايلت ألوالهمال لنلهما في اللهاية هسد واحد هملتهما  أوطالهما وااتلفت

وظهػػر هػػذا التوحػػد فػػي حرنػػة الهسػػد باسفلػػاؿل وصػػوت اللفػػيد فػػي   قيػػدة واحػػدةل
 .التلبية
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لهميػػ  ونػػاف مقتعػػب الحػػاؿ أف يػػوهز اللفػػيد إيهػػازا فػػديدال حتػػب يسػػهؿ  لػػب ا 
 ولطقهل وحفظه. إحنامهل

اسفػرادل  نما أف اإليهاز اقتعا  أيعا ا تبار الفلار  لوالا والفتته يلتؼ حولهػا 
 ومف اصا ص الللاويف اإليهاز الفديدل فنلما نالت السفتة موهزة ناف

 .اللداي بها أقوىل والتفاؼ الهمي  حولها أسرع
 لواف هو الرسالة اإل سمية التيوالللواف رمز يلبغي إيهاز ل حتب ُيحفظل فالل 

 .تلقؿ إلب اللاس نافةل وفأف مثؿ هذ  الرسا ؿ اإليهاز الفديد
 

************ 
********* 
***** 
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 ثالثا:  سهولة األلفا   
 

 لقػػد سػػلب نثيػػر مػػف الللمػػاي إلػػب ااتػػراع لغػػة  الميػػةل أرادوا مػػف اسلهػػا تيسػػير 
 .ذا ز مواالتااطبل واالتصاؿ  لب سناف اللالـل أو هن

 ومػػ  أف هػػذ  المحػػاوالت بػػايت بالففػػؿ إال أف الفنػػرة التػػي أرادوا تحقيقهػػا مازالػػت 
 مػػػػةل وهػػػػي ااتػػػػراع لغػػػػة سػػػػهلة تسػػػػرع إلػػػػب اللقػػػػوؿل ويسػػػػهؿ حفظهػػػػال وتللمهػػػػال قا

 وتلليمهػػال لغػػة قا مػػة  لػػب السػػهولة فػػي اسلفػػاظل والبسػػاطة فػػي الترانيػػبل والوعػػوح
التفنير هػو صػلوبة التواصػؿ  لػد االهتمػاعل  والذي د اهـ إلب هذا في اس راضل

 .الفهـ  لد االلتقاي وسوي
 و ليه فيلبغي أف لستحعر هذا المقاـ ولحف لحلؿ فلار التلبيةل فألت في مقاـ 

يهم  نؿ أهلاس اسرضل ونؿ لغات اسرضل ونؿ ثقافػات اسرضل و ليػه فػس بػد 
مثػػػػؿ التػػػػراحـل لغػػػػة مفػػػػترنةل تهمػػػػ  هػػػػؤالي  لػػػػب أهػػػػداؼ ومقاصػػػػد مفػػػػترنةل  مػػػػف

 .والتواصؿل واساوةل واستفلار مللب الهسد الواحد والتلاطؼل
 و ليه هاي الفلار في ألفاظ أقرب إلب اللغة اللالمية التي يسهؿ مرورها  لب 

 ل فتهػػد الغلبػػة للحػػروؼ الفػػفوية واللسػػالية مثػػؿ الػػسـ والبػػاي -أّي لسػػاف  –اللسػػاف 
  اللغػػاتل ممػػا يسػػهؿ  لػػب الهميػػ  والمػػيـ واللػػوفل وهػػي حػػروؼ مفػػترنة بػػيف هميػػ

 .بهال وتنرارها التلفظ
 وفي الوقت لفسه تهد اللداـ الحروؼ المطبقة مثؿ الطاي والظايل والعادل ونذا 

 .الحروؼ التي تحتاج إلب مهارة في اللطؽ مثؿ الظايل الثاي والذاؿل والااي
 حػدةل والهمػزةونذا تقؿ فيهػا الحػروؼ الحلقيػة بصػورة ملحوظػةل فالهػاي ذنػرت مػرة وا

مػػػػرة واحػػػػدةل ونػػػػذا الحػػػػاي واللػػػػيف نػػػػؿ ملهمػػػػا مػػػػرة واحػػػػدةل ولػػػػيس ذلػػػػؾ مػػػػف قبيػػػػؿ 
المصػػادفةل ولنػػف الفػػلار لغػػة  الميػػة يلبغػػي فيػػه تػػواي التيسػػيرل حتػػب يسػػهؿ  لػػب 

 .إلب نؿ هلاف نؿ لسافل ويداؿ
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 المبحث الثانً

 شرف المعنى فً شعار الحج

 لفػػب اللػوع الػػذى هػو هػػلس فيػػه )الفَّػرُؼ فػػب نػؿ فػػئ بلو ػه ذروة صػػفات نمالػه 
فمػا يبلػم ذروة االتصػاؼ بصػفات  لولنؿ هػلس صػفات نمػاؿ لذو ألواع ونؿ هلس

 الفريؼ. النماؿ مله هو
فالفَّػػرؼ لػػيس لهػػلس دوف هػػلسل بػػؿ هػػو مقػػروف ببلػػوغ ذروة االتصػػاؼ بللػػوت  

 النماؿ.
أي لػػيس ممػػا هػػو فػػي  لوفػػرؼ المللػػب يقصػػد بػػه بلػػوغ المللػػب ذروتػػه فػػي بابػػه 
ونػػؿ مللػػب مػػف الملػػاليل ملػػه مػػا هػػو  لاسسػػفؿ أو الػػذي  لػػب طػػرؼ التمػػاـ رؾالػػد

 .ُيلاؿ مف نؿ طام ل ومله ما هو داٍف قريب فريؼ  زيز ال
 لولػيس سلػه مػف هػلس مػا مػف الملػالي لفالفرؼ هلا هػو  لػو ملػػزلة فػي هلسػه 

 ... فالملػالي الفػريفة هػي مػا قابػؿ الملػاليل.ملػزلة ال فرؼ هلس ولوع وهو فرؼ
وهػػػي فػػػي بػػػاب ملػػػالي الفػػػلر: الملػػػالي الهمهوريػػػة التػػػي تسمسػػػها  لالقريبػػػة الداليػػػة
 (21. )اللامة والدهماي( ألامؿ

 :وجهانو لب هذا تستطي  أف تقوؿ إف الفرؼ هلا له 
 .بلو ه التماـ في هلسه األول:

 .بلو ه التماـ في تصوير  واآلخر:
 االسػػتهابة للػػداي ار تلػػالبلوالتلبيػػة فػػي هوهرهػػا إ ػػسف صػػريح مػػف اللبػػد بتمػػاـ  

وهػػذا اإل ػػسف ممػػزوج بصػػدؽ اإلحسػػاسل ويبػػرهف  ليػػه تحمػػؿ سواي السػػفرل وتػػرؾ 
 .الوطفل واإلتياف بأفلاؿ تلـ  ف االلقياد التاـ
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وحػػيف تللتػػؽ اللفػػوس مػػف قيػػود الحػػس اإللسػػاليل وتلطلػػؽ إلػػب رحابػػة الملنػػوت  
الفػريؼ  ليهػال وامتزاههػا بػه فاف ذلؾ برهاف واعح  لػب اسػتيسي المللػي  الرباليل
 .طاقة اللور التي تمثؿ لها بوابة الاسص حتب رأت

 إف فرؼ المللب النامف في التلبية يربط بػيف منولػات الحيػاةل ومنولػات الػروحل 
فس  ويصهر ذلؾ نله في فيي واحد يهلؿ الهسد يتحرؾ ملقادا لهذا اللداي الللويل

 ".لبيك الميم لبيك" يملؾ إال أف يقوؿ:
لنف هػذا المللػب الفػريؼ حػيف ُيػرددل ويمػأل اسرض يفػلرؾ بألػه قػادـ مػف  ػالـ  
 يػػر هػػذا اللػػالـ المحسػػوسل بػػؿ إلػػؾ تستحعػػر  لػػد تػػرداد  بػػالهسؿ والبهػػايل  آاػػر

فػػي اإلحنػػاـ فػػي صػػللتهل والحػػذؽ واللهابػػة فػػي ترنيبػػهل فػػالمبلب ال يقػػؿ  وتػػرى ذلػػؾ
رنيػػػب ال تقػػػؿ بحػػػاؿ  ػػػف النمػػػاؿ  ػػػف المللػػػبل والرفلػػػة والسػػػمو فػػػي الت فػػػرفا و لػػػوا
المقصػودل فنػأف المللػب والمبلػب قػد أحيطػا بسػياج مػف اللبػؿ والفػرؼل  والفرؼ فػي

ترنيبا أصفبل وال مللب أوفؽ لهػذا المقػاـ مػف هػذا المللػب ومػف هػذا  فس يرى القلب
 )إف لنػػؿ لػػوع مػػف الملػػالي لو ػػا مػػف ()وحػػيف يقػػوؿ اإلمػػاـ  بػػد القػػاهر الترنيػػبل

بػػػه أاػػػص وأولػػػبل وعػػػروبا مػػػف اللبػػػارة هػػػو بتأديتػػػه أقػػػـو وهػػػو فيػػػه  اسلفػػػاظ ل هػػػو
 (   22)أهلب
 فالػػػؾ واهػػػد ذلػػػؾ فػػػي ألفػػػاظ التلبيػػػة وترانيبهػػػال فػػػالمبلب والمللػػػب هلػػػا مػػػف بيػػػاف 

 .الوحيل وليس مف بياف البفر
لما مقصود الػلصل و ايتػهل والمػراد   والذي يفغؿ البحث ليس مللب المفرداتل وات
فؾ هو الػذي يرسػـ صػورة النػسـ ويفػنؿ إطػار ل ويرسػـ ألوالػهل ل سف ذلؾ بس  مله

 لاصر ل وحيف لمسؾ بغاية الفلار ومراد ل أو  لب اسقؿ حيف لقترب ملهل  ويحدد
 لرا   ف بلػد سػيبدو بهػسي رو ػة التلبيػرل وأوهػه اصػطفاي اللفػظل و لػة الصػورة أو
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 ل ولفػػي الفػػريؾ  ػػدةالترنيبيػػة فيػػهل وسػػبب االقتصػػار  لػػب الحمػػدل والللمػػةل والملػػؾ
 إلك ..مراتل صراحة أو عملا

 فما الذي يبتغيه الحاج مف الهؤار بهذا الفلار ؟ 
 وما هي الروح السارية فيهل والتي يلح  ليها بالتنرار صباح مساي ؟

َجاَبِة,إف ) َجاَبِة َقْد َيُكو اْلَمْقُحوُد ِمْن التَّْمِبَيِة إنما ىو إْظَياُر اإلِْ ْظَياُر اإلِْ ُن ِباْلِفْعِل َواِ 
ِبَمبَّْيكَك  َوتَكاَرًت  َكَما َيُكوُن ِباْلَقْوِل, َََلَتَرى ََنَّ َمْن َقاَل: َيا فُكَ ُن, َفَِِجاَبتُكُو تَكاَرًت َتُككونُ 

 (23)(ِباْلُحُضوِر َواَِلْمِتثَاِل َبْيَن َيَدْيوِ 
 إلػب وحيف تلظر إلب نسـ  لما لا تهد ألهـ وعَّحوا ملالي اسلفاظل ولـ يلظػروا 

 الفلار نله دفلة واحدةل ولظروا فػي المفػرداتل وابتلػدوا  ػف  ايػة الػلصل أو  لػب
ذا  ابت هذ  الغاية  ف القارئ  اسقؿ: الهدؼ ملهل فنؿ لص له  اية يرمي إليهل وات

ممػا  عؿ طريقه في ملرفة البس ة مف وراي اصطفاي اللفظةل وموقلهال و سقاتهػال
 و المفتاح الر يس لفقه بس ته.يللي أف الوصوؿ إلب  اية اللص ه

  وحل بيت ار تلالب ملحمة تلبدية ُيد ب لها نؿُّ مستطي  مف المسلميفل فيأتوف 
 .مف نؿ مناف ليرسموا لوحة مصغرة مف مفهد الحفر اس ظـ

 .إلهـ يرسموف لوحة مصغرة مف مفهد الحفر اس ظـ  َعيد ى ا ثانية:
مػا  والتي تلتهي بالبفر إما إلب الهلػةل إلهـ يقوموف ببياف  ملي للرحلة اآلارة  وات

 .إلب اللار
 ففلار اللاس يـو القيامة: الحظ هذا إف التلبية فلار الحلل ولنؿ هم  فلارل 
 (24).(.وفلار اسلبياي: رب سلـ سلـ " و طلب اللفو والمغفرةلَل إلو إَل اه"
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بالتلبيػة حتػب  فالنؿ يهأر يـو القيامة بطلب اللفول ونػذلؾ النػؿ يهػأر فػي الحػل 
 .اسصواتل و ايتهـ هميلا رعب ار تلالبل ومحو ما سبؽ مف ذلوب واطايا تبح
 .الغاية مف التلبية هي اللهاةلنما أف الغاية مف الصراخ يـو القيامة هي اللهاة إذف
ِِ  ِشكَعاُر اْلُمكْؤِمِن َعَمكى ))فَعْن اْلُمِغيَرِت ْبِن ُشكْعَبَة َقكاَل: َقكاَل َرُسكوُل المَّكِو   كرَا الحِّ
ِِ َيُقوُل َر ِّ .َسمِّْم َسمِّمْ  َر ِّ  رَا َسمِّْم َسمِّْم َحتَّى َتْعِجَز ََْعَماُل  ...  َوَنِبيُُّكْم َقاِئٌم َعَمى الحِّ

 (25)(اْلِعَبادِ 
ف مػػلنـ إال واردهػػا( قػػاؿ:  ل()و ػػف  بػػد ار   مثػػؿ حػػد  الصػػراط  لػػب ههػػلـ»)وات

 لالايػػػؿ نػػػأهود والثالثكككة لنػػػالريح لثانيكككةوا لنػػػالبرؽالِائفكككة األولكككى السػػػيؼ فتمػػػر 
 (26( )ثـ يمروف والمس نة تقوؿ: رب سلـ سلـ لنأهود اإلبؿ والبها ـ والرابعة

 .ال حظ هلا أف النؿ يقوؿ: رب سلـ سلـل  اللاسل واسلبيايل حتب المس نة 
 ونذلؾ الحاؿ في الحلل فالنؿ قادـ إلب ار تلالب متهردا مف الدليال طاملا في 
 .ربه للفول مستهديا مف ربه الصفحل مقرا بذلبهل حامس له  لب  لقهل راهيا  فوا

ذاؾ هو مقصود نؿ حاجل و اية نؿ زا رل ومطمح نؿ قػادـل لػذا يسػاقوف سػوقا  
 مفا ر أفبه ما تنوف بمواقؼ القيامة حيف يػأتي اللػاس إلػب ار يرهػوف رحمتػه إلب

نيػػػؼ يقولػػػوفل ونألمػػػا رحمػػػة ار تلػػػالب فُيللَّمػػػوف مػػػاذا يقولػػػوفل و  .وياػػػافوف  ذابػػػه
الفػلارل فهػو مفتػاح القبػوؿل وبوابػة الوصػوؿل والمػداؿ إلػب رحمػة  توهههـ إلب هذا

اليلبغػػي سحػػد أف يبتػػدع هلػػا نسمػػال وال يهػػوز سحػػد أف يؤلػػؼ هلػػا لظامػػال  الغفػػورل
قػػد ه ػػتل فػػدع ربػػؾ يللمػػؾ مػػاذا تقػػوؿل ونيػػؼ تقػػوؿ حتػػب يصػػفح  لػػؾل  فمػػا دمػػت
 .ويحمؿ  لؾ نؿ ما ه ت حامس له مف اطايا لويرف   لؾ
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بػػػػػراز لعػػػػػلفؾ وحاهتػػػػػؾل وتونيػػػػػد  لػػػػػب الطا ػػػػػةل    وأوؿ الصػػػػفح إقػػػػػرار ملػػػػػؾل وات
" لبيكككالتػػي ال تتوقػػؼ  لػػد فػػييل بػػؿ هػػي طا ػػة ناملػػة فابػػدأ بهػػا لػػذا قػػؿ " الطا ػػة
 "لبيكفقؿ " ونرر
 المللب وقؿوالطا ة الناملة ليست لنؿ أحدل بؿ هي ر الواحد اسحدل فأند هذا  
الحػل  " ويؤند  لب هذا ماروا  منحوؿل قاؿ: )التلبيػة فػلارلبيك َل شريك لك لبيك"

 وأنثروا مف التلبية لفأنثروا مف التلبية  لد نؿ فرؼ وفي نؿ حيف
 (27.)وأظهروها(

سػماع للبفػر والفػهر   بػراز للطا ػةل وصػراخ بالتعػرعل وات إله إظهار للعػلؼل وات
 وملترؼ بالذلبل ومقر وملترؼ بوحدالية ار تلالبل بأف هذا اإللساف مقر والحهر

 .وامتسنه لنؿ فييل فليسم  النوف هذال وليفهد الهمي   ليه
لنف اللهيػب فػي اسمػر أف فػلار التلبيػة ال يصػرح فيػه بػالمطلوبل فلػـ يقػؿ فيػه  

 مثس: اللهـ ا ؼ  لال ولـ يطلب فيه مغفرةل ولـ يسأؿ أحػد فيػه الهلػةل إلػه اعػوع
 فقػػطل اعػػوع نامػػؿ ر تلػػالبل وثلػػاي نامػػؿ ر تلػػالبل والاعػػوع متمثػػؿ فػػيوثلػػاي 

إن " وهملػػة لَل شككريك لككك" والثلػػاي متمثػػؿ فػػي هملػػة "لبيككك لبيككك لبيكككتتػػاب  هملػػة "
 "الحمد والنعمة لك والممك

 فما هو طلبنـ ؟  وماذا تريدوف ؟ لـ يقؿ أحد !!!! 
 .إله فقط اعوع وثلاي

فػػي ال ولنػػف سف رب اللبػػاد يللػػـ مػػا هػػو أولػػب لمػػف  لػػيس سف اللبػػاد ال يريػػدوف 
 .ااعلا لرب النوفل لذلؾ يباهي بهـ المس نة ويفهدهـ  لب  فراله لذلوبهـ هاي
 ولللؾ تلحػظ ملػي أف الر ايػة –نما أفهمها  –وهذا هو المرادل وتلؾ هي الغاية  

  لػػب ربػػه اإللهيػػة هػػي التػػي توهػػه هلػػال وهػػي التػػي تأاػػذ بيػػد اللبػػد القػػادـ مػػف بليػػد
 لتداله  ليه سبحاله حتب يقبلهل فتللمه ماذا يقوؿل وبـ يبدأ وبـ يثليل وما

 .... إلك.طبقة الصوت التي يقوؿ بها ؟ ومتب يبدأ بالصدعل ومتب يلتهيل
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ْوَحككاَء َحتَّككى تُككَبقَّ ُحمُككوُقُيْم ِمككْن  ََل  ))َكككاَن ََْحككَحاُ  َرُسككوِل المَّككِو ولقػػد ) َيْبُمُغككوَن الرَّ
 (28)(َوَقاَل َََنٌس َسِمْعتيْم َيْحُرُخوَن ِبَيا  ِبَيةِ التَّمْ 

إلهػػـ يصػػراوف بهػػال إلهػػا قػواليف ولظػػـ القبػػوؿل وفػػروط ومبػػادئ الوصػػوؿل  أرأيػت ؟
 للهمي  مف رفلهال واإللحاح بهال أ لي: وال بد

 "(الِاعة, والتوحيد والحمد, والنعمة, والممك)اإلقرار بػ"
لػػػب أسػػػلوب القصػػػر الػػػذي يلتفػػػر بػػػيف هلبػػػات ولللػػػؾ تلحػػػظ فػػػي دا ػػػرة هػػػذا المل 

 الفلار
ولنلػػه  يػػر اصػػطسحيل حيػػث يفهػػـ مػػف نػػؿ هملػػة مللػػب القصػػرل دوف وهػػود  

االصػػطسحيةل فالتلبيػػة لػػه وحػػد ل وليسػػت لغيػػر ل والحمػػد لػػه وحػػد   اسدوات والطػػرؽ
والللمة له وحد ل وليست لغير ل والملؾ له وحد ل وليس ذلؾ نلػه سحػد  وليس لغير ل

فػػػاإلفراد والتوحيػػػد لػػػيس مقصػػػورا  لػػػب ألوهيتػػػه سػػػبحالهل ولنلػػػه يفػػػمؿ إفػػػراد    ل يػػػر 
 .والللمة والملؾ بالحمد
ل هػو مقصػود الحػلل ونػؿ ملهمػا صػورة مقحود الشعارلالص مف نؿ ذلػؾ أف  

 ينوف  ليه اللاس يوـ القيامػةل فالمقصػود اس ظػـ للَمػوِقَفيف هػو اللهػاةل مصغرة لما
 .والاسص

اسص فلليؾ باالستهابة الناملةل و ليػؾ بػاال تراؼ النامػؿل وهػذا وحيف تريد ال 
يرسػاه هػذا الفػلارل االسػتهابة الناملػةل واال تػراؼ النامػؿ باللبوديػة ر تلػالبل  ما

والتوحيػػد الاػػالص الػػذي ال تفػػوبه فػػا بةل ومػػف هلػػا اسػػتحؽ هػػذا الفػػلار أف يوعػػ  
 .أ لب مراتب الفرؼ داللة وصيا ة في

 المبحث الثالث

 التحلٌل البٌانً للمفردات والمبانً

 (لبٌك) 
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ِبَلػاي اْلَبْيػت ِقيػَؿ لَػُه  ثبت في صحيح السلة أله " َلمَّا َفَرَغ ِإْبَراِهيـ َ َلْيِه السََّسـ ِمػفْ  
قَػػاَؿ  .َوَمػػا َيْبلُػػم َصػػْوِتي ؟ قَػػاَؿ: َأذّْْف َوَ لَػػيَّ اْلػػَبَسغ قَػػاَؿ: َربّْ  لَأذّْْف ِفػػي اللَّػػاس بِػػاْلَحلّْ 

ـْ اْلَحػلّ فَ  َفَسػِمَلُه َمػْف َبػْيَف  لِإلَػب اْلَبْيػت اْلَلِتيػؽ َلاَدى ِإْبَراِهيـ: َيا َأّيَها اللَّاس ُنتِػَب َ لَػْيُن
 َأَفَس َتَرْوَف َأفَّ اللَّاس َيِهيُ وَف ِمْف َأْقَصب اْسَْرض ُيَلبُّوَف" لالسََّماي َواْسَْرض

 .َوَأْرَحػػاـ اللَّْسػػاي لالرَّْهػػاؿ التَّْلِبَيػػِة ِفػػي َأْصػػَسبوفػػي حػػديث ِاْبػػف َ بَّػػاِس " َفَأَهػػاُبوُ  بِ  
ؿ َمْف َأَهاَبُه َأْهؿ اْلَيَمف َمػْف  َفَلْيَس َحاجّّ َيُحّل ِمْف َيْوَمِ ٍذ ِإَلب َأْف َتُقوـ السَّػاَ ة ِإالَّ  لَوَأوَّ
 َناَف َأَهاَب ِإْبَراِهيـ َيْوَمِ ٍذ"

َتْلِبيػه َ لَػب ِإْنػَراـ اللَّػه َتَلػاَلب  ة: َوِفػي َمْفػُروِ يَّة التَّْلِبَيػةَقاَؿ ِاْبف اْلُمَليِّْر ِفػي اْلَحاِفػيَ  
 (29)َبْيته ِإلََّما َناَف ِباْسِتْدَ اِي ِمْلُه ُسْبَحاله َوَتَلاَلب( ِلِلَباِدِ  ِبَأفَّ ُوُفودهـْ َ َلب

وهذا الحديث يذنرؾ قبؿ نؿ فيي بأف هلػاؾ اسػتد ايل وهػذا االسػتد اي صػادر  
 ليال ممػا يتطلػب الاعػوع لألمػرل وسػر ة االسػتهابةل والحعػور بػاللفس  ةمف هه
 االستطا ةل ثـ االلتزاـ بمراسـ اللقايل وآدابهل وفروطه إلب آار ما تستحعػر  حاؿ

 .الذانرة حيف تسم  االستد اي
"ل وهػػي مػػف المصػػادر التػػي ال لبيكككوتػػرى ذلػػؾ نلػػه فػػي اصػػطفاي هػػذ  اللفظػػة " 
 (:2) لتثلية للمبالغةل أو للتنثيرلهال ووعلت  لب ا أفلاؿ
وذلػػػؾ مظهػػػر الاعػػػوع النامػػػؿ لسسػػػتد ايل نمػػػا أف هػػػذ  اللفظػػػة تحمػػػؿ داللػػػة  

ألا  ها لوالمبافرة في االستهابةل ونأف )مللب التلبية ها ألا إذل ه تؾ سريلا اآلليةل
 (31)ذا  لدؾ(

ذا وفػػػي نػػػاؼ الاطػػػاب استحعػػػار للحعػػػرة الرباليػػػة أثلػػػاي اللطػػػؽ بالتلبيػػػةل وهػػػػ 
يعفي  لب اسهواي قداسة ورهبة تستفلرها القلػوبل فتػزداد مػ  نػؿ تلبيػة  الحعور
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اعػػو ا وذالل نمػػا تػػزداد فػػوقا وحبػػال ورهػػاي فػػي اسػػتدامة اللقػػاي فتظػػؿ الػػلفس تػػردد 
 .لما تستفلر  مف لذة القرب النامف في ناؼ الاطاب "لبيك"

 فقيؿ: ل" وافتقاقهالبيكو)ااتلفوا في مللب "
داري تلػػػػب دارؾ أي  مػػػػأاوذ مػػػػف قػػػػولهـ:لاتهػػػػاهي وقصػػػػدي إليؾ معناىككككا: -1 

 تواههها.
إذا نالػػت محبػػة  لامػػرأة لبػػة وقيككل معناىككا محبتككي لككك مككلخو  مككن قككوليم: -2 

 لولدها.
 إذا نػاف االصػاً  لإاسصي لؾ مأاوذ مف قولهـ: حب لباب وقيل معناىا:  -3 

 محعًا.
هابتػػػؾل مػػػ لألػػػا مقػػػيـ  لػػػب طا تػػػؾ وقيكككل معناىكككا: -4  أاوذ مػػػف قػػػولهـ: لػػػب وات

 بالمناف. الرهؿ
 .واإللباب: القرب لوطا ة لأي قربًا ملؾ وقيل في لبيك: -5 
 (32).مللا   ألا ملب بيف يديؾ أي ااع ( وقيل: -6 
فالنلمػػػػة تحمػػػػؿ فػػػػي رحمهػػػػا نػػػػؿ هػػػػذ  الملػػػػالي )القصػػػػدل والحػػػػبل واإلاػػػػسصل  

حيف يقػدـ  لػب ربػه ونلها ملاف ناملة في قلب الحاجل وروحه  .والاعوع( والدواـل
ولـ ُتسم  باإلفراد وال بػالهم ل فهػي مػف   لب صيغة التثليةل سبحالهل والنلمة بليت

: َحْمػػػًدال َوُفػػػْنًرال َوَنَراَمػػػةل َوَمَسػػػرَّةل  ل)اْلُمْلتَػػػَزـ َلْصػػػبها َ لَػػػب اْلَمْصػػػَدر اسلفػػػاظَ  ـْ َنقَػػػْوِلِه
 َواْسِتَداَمتهل َواْلَتَزُموا ِإَعاَفته ِإَلب َعِمير اْلُمَااَطب َمْلَلا ُ  َواْلَتَزُموا َتْثِلَيته ِإيَذاًلا ِبَتْنِريرِ 
وُ  ِبِاَهاَبِة الدَّاِ ي  ....اْلَغاِ ب َلاِدًرا َوَقْد َهاَي ِإَعاَفته ِإَلب َعِمير .َلمَّا َاصُّ

اَ  َوالتَّْثِلَية ِفيِه َنالتَّْثِلَيِة ِفي َقْوله َتَلاَلب    5الملؾ  ْيِن ُ نه نْنِجِع نََّْبَصَن َمنه
َلْيؾ لَوَقاَؿ ُيوُلس: ُهَو ُمْفَرد   ......َوَلَدْيؾ َواْلَباي ِفيِه ِمْثؿ َ َلْيؾ َواِت
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ـْ  لِإَهاَبػة َبْلػد ِإَهاَبػة َأيّ  لَوَقاَلْت َطاِ َفة ِمْف اللَُّحاة: ُأَصؿّْ اْلَنِلَمة ُلبِّا ُلبِّا  َفثَُقػَؿ َ لَػْيِه
التَّْثِلَيػػػة َوَحػػػَذَؼ  َفَهػػػاَيتْ  لْيف اللَّْفَظػػػْيِف ِلَيُنػػػوَف َأَاػػػْؼ َ لَػػػْيِهـْ َفَهَمُلػػػوا َبػػػ لَتْنػػػَرار اْلَنِلَمػػػة

َعاَفة  .التَّْلِويف ِسََهِؿ اإْلِ
َواَل َيِصػػّح ِفػػي ُلَغػػة َوال  لَلػػاَداؾ " َيَتَعػػمَّف ِإَهاَبػػة َداٍع َدَ ػػاؾ َوُمَلػػادٍ َلبَّْيكككَ َإفَّ َقْولػػؾ "" 

 ".... َ ْقؿ ِإَهاَبة ِمْف اَل َيَتَنلَّـ
 وهػػذا يللػػي أف تنػػرار التلبيػػة  لػػب نػػؿ فػػرؼل تنػػرار اللػػدايل والػػد وةل فنلمػػا قػػاؿ 

 " استحعػػرت اللػػداي والػػد وةل فيظػػؿ الحػػاج فػػي حالػػة إهابػػةل ويظػػؿلبيكككالحػػاج:  "
 السياؽ حامس صوت اللداي مف رب اللالميفل وهذا بس فؾ يهلؿ الحػاج فػي مليػة

 للػػػػداي ال يلقطػػػػ ل نمػػػػا أف التلبيػػػػة الدا مػػػػةل وحعػػػػور مسػػػػتمر للحعػػػػرة اإللهيػػػػةل فا
 .تلقط 
ونألؾ تسم  م  نؿ تلبية لداي ار  لػب  بػاد ل ونػذلؾ تسػم  مػ  نػؿ لػداي مػف  
 لِلِمػػْف ُتِحّبػػُه َوُتَلظّْمػػهُ  " ِإالَلبَّْيكككَ " .. والُيقَػػاؿ:."لبيككك الميككمتلػػالب إهابػػة الػػد وة " ار

 .َلؾ ِبَما ُتِحبّ ُمَواِهه  َوِلَهَذا ِقيَؿ ِفي َمْلَلاَها: َأَلا
َقاَمػة لنما أف النلمة َتَتَعمَّف ِاْلِتَزاـ َدَواـ اْلُلُبوِديَّة  َأّي َأَلػا  لَوِلَهَذا ِقيػَؿ: ِهػَي ِمػْف اإْلِ

ِمػػػْف  لَأّي ُاُعػػػوً ا َبْلػػػد ُاُعػػػوع لاْلُاُعػػػوع َوالػػػذُّؿّ  ُمِقػػػيـ َ لَػػػب َطاَ تػػػؾل و َتَتَعػػػمَّف
 .َأّي َااِع  َذِليؿ لُمَلبٍّ َبْيف َيَدْيؾ َأَلا .َقْولهـْ 
ْاَسص   .َوُهَو اْلَااِلص لِإلََّها ِمْف اللُّبّ  .َوِلَهَذا ِقيؿَ  لنما َتَتَعمَّف اإْلِ
ْقػَرار ِبَسػْم ِ    لالػرَّّب َتَلػاَلب لنف اس لب والذي ال يلبغػي أف يغيػب َألَّهَػا َتَتَعػمَّف اإْلِ

 لَيْسػػَم  ُدَ ػػاَيُ  ممػػا يللػػي التَّقَػػرُّب ِمػػْف اللَّػػه ال ِإْذ َيْسػػَتِحيؿ َأفَّ َيقُػػوؿ الرَُّهػػؿ َلبَّْيػػَؾ ِلِمػػفْ 
ْلَباب .َوِلَهَذا ِقيؿَ   (33).(.َوُهَو التََّقرُّب لِإلََّها ِمْف اإْلِ
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)بػػاب مػػا يهػػيي مػػف المصػػادر مثلػػب  سػػيبويه لفظػػة التلبيػػة تحػػت  لػػواف:ووعػػ   
سلػه صػار إلهػـ  حػذفوا الفلػؿ  لفلؿ  المتروؾ إظهار ل وقاؿ: لب إعمار ا ملتصبا
 (34)(  مله بدالً 
وال فػػؾ أف المصػػدر حػػيف يلػػوب  ػػف الفلػػؿل فػػاف اللفػػظ يػػتالص مػػف نػػؿ فػػيي  

المللػػب االصػػا دا مػػال محػػررا مػػف هميػػ  القيػػودل محػػررا مػػف الزمػػافل ومػػف  ليصػػير
 المنافل بؿ ومف الفلؿ اللا ب  لهل سله مف المصادر التي ال أفلاؿ لهال فتصير

 .أبدا االستهابة دا مة ال تلقط 
" والمػػيـ المفػػددة  ػػوض  ػػف حػػرؼ اللػػدايل يككا اه)فأصػػلها " (:الميككمأمػػا لفظػػة ) 

محذوفػػة تقػػديرها: "يػػا ار أملػػا بايػػرل وقيػػؿ إف المػػيـ زيػػدت  وقيػػؿ  ػػوض  ػػف هملػػة
إلهػػا دالػػة  لػػب الهمػػ ل والمللػػب هػػو: يػػا مػػف اهتملػػت لػػه اسسػػماي  للمبالغػػةل وقيػػؿ

 (35).ار تلالب بهمي  أسما ه(قاؿ: اللهـ قد سأؿ  الحسلبل فنأف مف
يقوؿ ابف القيـ: )إف الميـ نحرؼ ففهي تدؿ  لب الهم  وتقتعيهل فاللػاطؽ بػه  
 ففتيهل ووعلته اللرب حيث أرادت الهم ل نما في "هول وهػـل والػتل وألػتـل يعـ

يانـ" ياؾل وات  وات
 مّ لواسلفاظ التي فيها الميـ في آارها ااصة تهد الهم  ملقودا بهال مثؿ: " 

 .توأماف "ل تمامال وهـّ المايل وزـّ ففتيهل وهذافالشئ يمّمو, وتّم الشئ َيتم
 .فمف سمات الميـ آارا الداللة  لب الهم 

 " حيث ألحقت باالسـ اس ظـ الذي يسأؿ به فيالميمونذلؾ الميـ المفددة في " 
 لػالبنؿ حاؿ وحاهةل إيذالا بهم  أسما ه وصفاته فالدا ي ملدوب إلب أف يسػأله ت

نػاف  " سػوايوه األسماء الحسنى فادعوه بيابأسما ه وصفاته  لب قدر  لمه بها "
 " داال  لب مهم الميمومف ثـ ناف لفظ " د اي  بادةل أو د اي مسألةل
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 (36)الد اي(
 " تهم  بيف أمريف:الميم)فلفظة "
 .التلويض  ف حرؼ اللداي األول:

 .الداللة  لب الهم  والتلظيـ واآلخر:
 " ااتاروا حرفا يؤدي مهمة التلويضل ومهمػةياف اللرب في تلويعهـ  ف "ونأ 

 (37).الداللة  لب الهم  والتلظيـل لتتناثر  طايات الصيغة(
 إلػب –نمػا أرى  –" يرهػ  لبيكك ربنكاواصطفاي لفظ اسلوهية دوف أف يقػاؿ مػثس " 

فػػػارة إلػػػب هميػػػ قػػػرار بالوحداليػػػةل وات    اسسػػػمايأف السػػػياؽ سػػػياؽ تمهيػػػدل وا تػػػراؼ وات
 .الحسلبل وهذا نله ال تهد  إال في لفظ اسلوهية

 َل شريك لك:
وِاػػَسِؼ  ....  يػػدؿُّ  لػػب مقارَلػػة.)الفػػريؾ ثسثػػي اسصػػؿ مػػف الفػػيف والػػراي والنػػاؼ

فػػارنُت فسلػػًا  الفػػرادل وهػػو أف ينػػوف الفػػيُي بػػيف اثلػػيف ال يلفػػرُد بػػه أحػػدهمال فيقػػاؿ:
فػػرينًا لػػؾل قػػاؿ ار هػػؿَّ  إذا هللتَػػه لُت فسلػػاً إذا ِصػػْرَت فػػرينهل وأفػػرنْ  لفػػي الفػػيي

ِة موسب:  ِِي ََْمِني  ثلاؤُ  في ِقصَّ  43طه  َوََْشِنْمُه 
 ويقاؿ في الدُّ اي: اللهـ أفِرْنلا في د اي المؤمليفل أي اهلللا لهـ فرناَي في 

 (38).ذلؾل وَفِرنُت الرَُّهَؿ في اسمِر أْفَرُنه(
 نلمات تلبية الحظ هذا: بلربعؾ و أحيطت هملة لفي الفري 
ونألها رحـ أثمر هػذ  الفػروعل فاسصػؿ  لبيؾ اللهـ لبيؾل لبيؾ ال فريؾ لؾ لبيؾ 

سػػواي وحداليػػة اللبوديػػة المتمثػػؿ فػػي لفظػػة  فػػي الفػػلار إثبػػات الوحداليػػة ر تلػػالبل
هملػػة ال فػػريؾ لػػؾل والػػذي ال فػػؾ فيػػه أف  لبيػػؾل أو وحداليػػة اسلوهيػػة المتمثػػؿ فػػي
سلػػه  توحيػػد اسلوهيػػةل ونػػأف المللػػب هػػو: توحيػػد الربوبيػػة أصػػؿل وهػػذر يتفػػرع  لػػه
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لػؾل والملػؾ  الفريؾ لؾل وال إله  يرؾل فلقد وهبت التلبية لؾل والحمد لػؾل والللمػة
 .لؾ
 ل" هي اسصؿل وهي اللب  الذي تفر ت مله باقي الهداوؿَل شريك لكفهملة " 

 وهػػػي مػػػا يػػػراد توصػػػيله لللػػػاس نافػػػةل ولػػػذلؾ اػػػتـ بػػػه الفػػػلار سلػػػه ملاػػػص اللفػػػيدل
 .و ايتهل ومقصود 

 .ونماؿ االستهابة في اإلقرار بالوحدالية مف اسؿ لفي الفريؾ 
الفرؽ بيف  " وماوحدك" ولـ ُيقؿ "َل شريك لكوهلا يثار استفهاـل مفاد : لـ  قيؿ " 

لبيك وحكدك َل تقػوؿ: " وأف ."لبيك َل شريك لك" "ل وأف تقوؿ:لبيك وحدكأف تقوؿ: "
 ؟."شريك  لك

 لية تلػافي الفػرؾل ولنػف متػب يقػاؿ: وحػد لاوأزيد ذلؾ وعوحال فأقوؿ: إف الوحد 
 "َل شريك لووال يصح إعافة "

 " ؟وحده" دوف البدي بلفظة "َل شريك لوومتب يقاؿ " 
 ومتب يهم  هذا وذاؾ ؟ 
وحداليػػػة دوف هملهػػػا مػػػ  لفػػػي الفػػػريؾ يفػػػتح وللػػػؿ الوهػػػه فػػػي ذلػػػؾ أف إثبػػػات ال 

المبالغػػةل دوف االقتصػػار حقيقػػة  لػػب التفػػردل و لللػػؾ تػػذنر نلمػػة سػػيدلا  البػػاب لفهػػـ
" وسػػيدلا طلحػػة لػػـ يقاتػػؿ ىكك ا يككوم كمككو لِمحككة ػػزوة أحػػد حػػيف قػػاؿ: " أبػػي بنػػر فػػي

وحػػد  يػػـو أحػػدل لنػػف لسػػب لػػه اسهػػر وحػػد  لمػػا أبػػس  فػػي هػػذا اليػػوـل وصػػد  النفػػار 
 .)) رسوؿ ار  ف
 " تللػػي فػػي الغالػػب إبػػراز أهميػػة الػػدورل وال تللػػيوحككدهفاالقتصػػار  لػػب لفظػػة " 

مطلقػػا لفػػي الفػػريؾل ولػػذلؾ اقتصػػر  لػػب هػػذا اللفػػظ فػػي حػػديث فػػتح منػػة فلقػػد روى 
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َدُ  َلَصػػَر َمنَّػػَة َفقَػػاَؿ:  اَل ِإلَػَه ِإالَّ اللَّػػُه َوْحػػ َاَطػػَب َيػْوـَ فَػػْتحِ  ))أحمػػد َأفَّ اللَّبِػػيَّ  اإلمػاـ
 (39).َوَهَزـَ اْسَْحَزاَب َوْحَدُ   َ ْبَد ُ 

فلصرته للبد ل وهزيمة اسحزاب نالت قعاي  "َل شريك لكوتلحظ هلا أله لـ يذنر "
لفسػػػه تمػػػت بأسػػػباب صػػػللها المسػػػلموفل نػػػي  ار تلػػػالب وقػػػدر ل ولنلهػػػا فػػػي الوقػػػت

 "ا  وحدهنحر عبده وىزم األحز  وحدهتتحقؽ أقدار ار تلالبل فقيؿ "
أمػػػا لفػػػي الفػػػريؾ فالػػػه يتعػػػمف بالعػػػرورة إثبػػػات الوحداليػػػةل لنػػػف هلػػػاؾ أ مػػػاؿ  

وأ مػاؿ هػوارحل والفػأف فػي الحػل ألصػؽ بأ مػاؿ القلػوبل وأقػرب إلػب توهػه  قلوبل
ار تلػػالبل وهػػذا ممػػا تتػػدااؿ فيػػه لػػوازع الػػلفسل ووسػػاوس الفػػياطيفل  اللفػػوس إلػػب

يد ي أحد أف الحل لغير ار تلالبل وفي  االقتصار  لب لفي الفريؾ سله ال فناف
لفسػػه ال تسػػلـ اللفػػوس مػػف إفػػراؾ  يػػر ار فػػي اسمػػر ل فنػػاف اإللحػػاح  ليػػه  الوقػػت

 "َل شريك لكر وحد ل ولفي الفريؾ فقيؿ: " بتاليصه
لحػو:  " وذلؾَل شريك لو" وهملة "وحدهوفي سياقات نثيرة هم  فيها بيف لفظة " 

لَػُهل لَػُه  ُنػؿّْ َصػَسٍة َمْنُتوَبػٍة اَل ِإلَػَه ِإالَّ اللَّػُه َوْحػَدُ  اَل َفػِريؾَ  ِفي ُدُبرِ  ))" قوؿَ  اللَِّبيَّ 
َـّ اَل َماِلَ  ِلَما َأْ َطْيَت َواَل ُمْلِطػَي ِلَمػا  اْلُمْلُؾ َوَلُه اْلَحْمُد َوُهَو َ َلب ُنؿّْ َفْيٍي َقِديرٌ  اللَُّه

 (:3)ْلَؾ اْلَهدُّ(َيْلَفُ  َذا اْلَهدّْ مِ  َمَلْلَت َواَل 
ػًدا َ ْبػُدُ  َوَرُسػوُلُهل  وقوله "َمْف َفِهَد َأْف اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوْحَدُ  اَل َفػِريؾَ   لَػُهل َوَأفَّ ُمَحمَّ

ل َوُروٌح ِمْلُهل َواْلَهلَُّة َحؽّّ  اللَِّه َوَرُسوُلُهل َوَأفَّ ِ يَسب َ ْبدُ  ـَ َواللَّاُر َوَنِلَمُتُه َأْلَقاَها ِإَلب َمْرَي
 (41)َما َناَف ِمْف اْلَلَمِؿ" َحؽّّل َأْدَاَلُه اللَُّه اْلَهلََّة َ َلب

لَػُه اْلُمْلػُؾ َولَػُه اْلَحْمػُد َوُهػَو َ لَػب  وقوله "َمْف َقاَؿ اَل ِإلَػَه ِإالَّ اللَّػُه َوْحػَدُ  اَل َفػِريَؾ لَػهُ  
َحَسػَلٍة  لَػُه َ ػْدَؿ َ ْفػِر ِرقَػاٍب َوُنِتَبػْت لَػُه ِماَ ػةُ ِماَ َة َمرٍَّة َناَلػْت  ُنؿّْ َفْيٍي َقِديٌر ِفي َيْوـٍ 
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ـْ  َوُمِحَيػػْت َ ْلػػُه ِماَ ػػُة َسػػيَّْ ٍة َوَناَلػػْت لَػػُه ِحػػْرًزا ِمػػفْ  الفَّػػْيَطاِف َيْوَمػػُه َذِلػػَؾ َحتَّػػب ُيْمِسػػَي َولَػػ
 (42)"ؾَ ٌد َ ِمَؿ َأْنَثَر ِمْف َذلِ ِممَّا َهاَي ِبِه ِإالَّ َأحَ  َيْأِت َأَحٌد َأْفَعؿَ 

 " تأتي وقػدوحدهولللؾ تبيلت مف اسؿ السياقات الواردة في نؿ لص أف لفظة " 
 سبؽ إلب الوهـ إمنالية افتراؾ أحد مف البفر م  ار تلالب في حدوث الفلػؿ وهػذا
 واعح في مقػاـ اللصػر  لػب اسحػزابل فػاسمر أمػر قتػاؿ والمقػاتلوف هلػا هػـ البفػر

 ب البفرل أو  لب اسقؿ يلسػب إلػب ار تلػالبوحصوؿ اللصر يلسب  لد اللامة إل
لب البفر أسبابال فناف اسليؽ هلا هو لسبة اللصر  لب اسحزاب إلػب ار  قعايل وات

 وحػػػد ل فهػػػايت لفظػػػة وحػػػػد  لتلاسػػػب هػػػذا السػػػياؽل أ لػػػػي سػػػياؽ اسفلػػػاؿ الظػػػػاهرة
 .للليافل الفااصة لألبصار

فراد " فهاي في سياوحدهأما لفي الفريؾ دوف ذنر لفظ "   ؽ التوهه بالقلبل وات
 –حنمتها  ل فاسفلاؿ التي في الحل ال تبدوبالقصدل وااتصاصه باللية في الحل

 .لللقؿل لنلها تؤدى طا ة واستهابة رل فالسياؽ هلا سياؽ قصد ولية – البا 
 " )وهػي تلمػؿ فيمػا بلػدها فتلصػبه بغيػرَل"ػ وهملة لفي الفريؾ هاي اللفي فيها ب 

 للما بلدها نلصب إف لما بلدهال وترؾ التلويف لمػا تلمػؿ فيػه الـز تلويفل ولصبها
سلهػػا ُهللػػت ومػػا  ملػػت فيػػه بملزلػػة اسػػـ واحػػد لحػػو امسػػة  فػػر  وذلػػؾ سلهػػا ال 

سلهػا ال تلمػؿ  لسا ر ما يلصب مما ليس باسـل وهو الفلػؿ ومػا أهػري مهػرا  تفبه
اولػػؼ بهػػا  ػػف حػػاؿ  فلمػػا ل"  ومػػا تلمػػؿ فيػػه فػػي موعػػ  ابتػػدايَلو" للنػػرة إال فػػي
 (43).اولؼ بلفظها نما اولؼ بامسة  فر( أاواتها

 والملفي بس قد ينوف:
 .ار وهود االسـ لحو: ال اله اال ارل والمللب ال اله موهود أو مللـو إال -2
 بولي. و ليه حمؿ الفقهاي ال لناح اال " لفي الصحةلَل" وقد ينوف اللفي بػ -3
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 ولحػػػو ل لحػػػو: ال ولػػػد لػػػي وال مػػػاؿل هوااللتفػػػاع والفػػػب وقػػػد ينػػػوف للفػػػي الفا ػػػدة -4
ل وال ماؿ التف  به   .أي: ال ولد يفبهلي في الؽ أو نـر
 (44) .: ال وعوي لمف لـ يسـ اروقد ينوف للفي النماؿل ومله -5
وهذ  الملالي نلها لو صحت فالها تؤوؿ إلب لفي الوهودل فما داـ الفػريؾ  يػر  

يفيدل وليس لػه صػفات النمػاؿل وال يملػؾل بػؿ هػو مملػوؾل صحيحل أو ال يلف ل وال 
يستحؽ أف ينوف فرينال فنؿ هذ  الدالالت تؤدي إلب لفي وهود الفػريؾل وفػي  فس

 لػػب فػػلار اللػػرب قبػػؿ اإلسػػسـل حيػػث نػػالوا يقولػػوف نمػػا هػػاي فػػي صػػحيح  هػػذا رد
 " َفَيُقولُػػوَف:َوْيَمُككْم, َقكْد َقكدْ : ")) مسػلـ: )َلبَّْيػَؾ اَل َفػِريَؾ لَػَؾل قَػاَؿ: َفَيقُػوُؿ َرُسػوُؿ اللَّػهِ 

ـْ َيُطوُفوَف ِباْلَبْيتِ  .ِإالَّ َفِريًنا ُهَو َلَؾل َتْمِلُنُهل َوَما َمَلؾَ   .َيُقوُلوَف َهَذا َوُه
ا َهذَ  َوَمْلَلاُ : َنَفاُنـْ  لِبِاْسَناِف الدَّاؿ َوَنْسرَها َمَ  التَّْلِويف : )َقْد َقْد(: ُرِويَ ))وَقْوله  

:لاْلَنػَسـ َفاْقَتِصػُروا َ َلْيػػِه َواَل َتِزيػُدوا ـْ )َلبَّْيػَؾ اَل َفػػِريؾ  .......أي: ِاْقَتِصػُروا َ لَػػب قَػْولُن
 (45)َلؾ( 
 " وأ يػد التلصػيص  ليهػا حيػثَل شريك لككفنأف التلبية مظلة اإلفراؾل فقيػؿ: " 

 .اتـ بها للرد  لب فلؿ أهؿ الهاهلية
 

 فتح همزة "إن" وكسرها

َلْت َمْلَلػػػب  َفَمػػػفْ  ل" َوْههَػػػاِف: َفْتحهَػػػا َوَنْسػػػرَهاِإنَّ الللمػػػاي: )ِفػػػي " قػػػاؿ  َفَتَحهَػػػا َتَعػػػمَّ
 لُمْسػػَتْأَلَفة َوَمػػْف َنَسػػَرَها َناَلػػْت ُهْملَػػة ُمْسػػَتِقلَّة لَواللّْْلَمػػة لَػػؾ َأْي َلبَّْيػػَؾ فاْلَحْمػػد لالتَّْلِليػػؿ

ِإَذا َنثُػػَرْت ُهَملػػه َوَتَلػػدََّدْت َنػػاَف َأْحَسػػف ِمػػْف  الثََّلػػايوَ  لَتَتَعػػمَّف ِاْبتِػػَداي الثََّلػػاي َ لَػػب اللَّػػه
ل َواْلَمْلَلػب: َلبَّْيػَؾ ِسَفَّ  ِإَذا ُفِتَحْت َفِالََّها ِبَسـِ التَّْلِليؿ اْلَمْحُذوفَػة َمَلهَػا ِقَياًسػا َوَأمَّا لِقلَّتَها

 .اْلَحْمد َلؾ



 جمعةأحمد سعٌد كتور/ د

 

 - 21 - 

َتُنػػػوف ُمْسػػػَتِقلَّة ُمػػػػَراَدة  ِ لَّػػػة ِلَغْيِرَهػػػا َوَبػػػػْيف َأفْ  َواْلفَػػػْرؽ َبػػػْيف َأْف َتُنػػػوف ُهَمػػػػؿ الثََّلػػػاي 
َـّ  "ِإنَّ أف َمْف َقاَؿ: "لِلَلْفِسَها  .َاصَّ  " ِباْلَفْتِح َفَقدْ ََنَّ َوَمْف َقاَؿ: " لِباْلَنْسِر َفَقْد َ 
َلب ِحَناَية َ ْف اْلُمػْؤِمِليَف َقْوله َتَلا َوَلِظير َهَذْيِف اْلَوْهَهْيِف َوالتَّْلِليَلْيِف َوالتَّْرِهيح َسَواي 
 َلْدُ وُ  ِإلَُّه ُهَو اْلَبّر الرَِّحيـ  ِإلَّا ُنلَّا ِمْف َقْبؿ " َوَفْتحَهاِإنَّ َنْسر ". 

" َوَمػػْف َنَسػػَر َنػػاَف اْلَنػػَسـ الككرَِّحيم َنككْدُعوُه أِلَنَّككُو ُىككَو اْلَبككرّ َفَمػػْف فَػػَتَح َنػػاَف اْلَمْلَلػػب: " 
َـّ ِاْسَتْأَلَؼ َفَقاَؿ " ل"َنْدُعوهُ " هَما َقْولهِإَحد لُهْمَلَتْيفِ   ."الرَِّحيم ِإنَُّو ُىَو اْلَبرّ ُث
َحُه ِبَما َذَنْرَلاُ ( لَقاَؿ َأُبو ُ َبْيد": َواْلَنْسر َأْحَسف   (46)َوَرهَّ
سف فػػي النسػػر  مػػـو الحمػػد  –نمػػا أرى أحسػػف  –نمػػا أف النسػػر فػػي الفػػلار  

 .تلبية مسببة  ف الحمدتلالبل وليست ال والللمة ر
نما أف الفلار  قا ـ أ لبه  لب الفصؿ بػيف الهمػؿل و واو اللطػؼ فػي الفػلار  

إن الحمكككد مػػػرتيف  طفػػػت فػػػي المػػػرة اسولػػػب مفػػػردا  لػػػب مفػػػردل وذلػػػؾ فػػػي " وردت
 "والنعمة لك

 "ل أي: الحمػػػد لػػػؾللكككك والممككككوفػػػي المػػػرة الثاليػػػة هملػػػة  لػػػب هملػػػة وذلػػػؾ فػػػي " 
 .والملؾ لؾ

لػػي هػػذا تلػػدد الهمػػؿ فػػي الفػػلارل بػػؿ إف الفصػػؿ بػػيف الهمػػؿ يهلػػؿ مػػف وال يل 
هملػػػة واحػػػدةل حيػػػث يػػػرتبط ارتباطػػػا دااليػػػال سف نػػػؿ هملػػػة فيػػػه بيػػػافل أو  الفػػػلار

      " و إن الحمككككد والنعمككككة لكككككبػػػػدؿ مػػػػف اساػػػػرىل والوصػػػػؿ بػػػػيف هملتػػػػي " تونيػػػػدل أو
ات اػػاص المتسنػػه والملػػؾ لػػؾ يزيػػد مػػف هػػذا االتحػػاد سف القعػػية إثبػػ " أيالممككك"

أمػا امتسنػه الحمػد والللمػة فهػو اسػتحقاؽ  وهو امتسؾ قػدرة وهػسؿل سبحاله للملؾل
 .فعؿ وهماؿ

 اصطفاًء وترتٌباً  "الحمد والنعمة والملك"
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 "والممك إثبات الحمد, والنعمة,هرى الثلاي  لب ار تلالب بهذ  اسفياي الثسثة "
 ا:وتدور في اسذهاف  دة استفهاماتل مله 
 ما وهه الو الفلار مف السؤاؿ الصريح ؟. ● 
 ما وهه اصطفاي هذ  الصفات الثسث دوف  يرها.؟ ● 
 ؟.ما وهه الترتيب بيلها ● 
 ؟.ما وهه الهم  بيف الحمد والللمةل ثـ إفراد الملؾ ● 
 " ؟َل شريك لكما وهه الاتاـ بهملة " ● 
مقػاـ قػدـو  لػب  –يظهػر نمػا  –أما وهه الو الفػلار مػف السػؤاؿل فػألف المقػاـ  
 تلالبل وال يستحسف التلهيؿ بالسؤاؿ أوؿ القدوـل بؿ اسولب في بداية القدوـ ار

 تقديـ فرا ض الطا ة والاعوعل والثلاي الحسف -ور المثؿ اس لب  – لب الملوؾ 
 الهميػػػؿل ومػػػازاؿ فػػػي الوقػػػت متسػػػ ل وسػػػؤاؿ الحاهػػػات لػػػه مواطلػػػةل وأوقاتػػػهل مثػػػؿ

ل ويوـ  رفهل وبلد رمي الهمار أياـ التفػريؽلالطواؼل وبااصة  و يػر   لد الملتـز
إلػػه  ذلػػؾ مػػف المػػواطف التػػي يسػػتحب فيهػػا السػػؤاؿل أمػػا الفػػلار فالمقػػاـ فيػػه ماتلػػؼل

سػا تها  مفتاح الداوؿ  لب ار تلالبل وتقديـ فرا ض الاعوع والطا ةل وال مهاؿ
 .لطلب الحاهات

 يرهال فمف البداية لتذنر أف الحمد مرتبطأما اصطفاي هذ  اسمور الثسثة دوف   
 .بالللمةل فالبداية للمة تستوهب الحمد

 نما أف الحمد يفرع  لد تماـ اسمورل فلما ناف الحل مرة واحدة في اللمرل 
إقرارًا  و البا ما ينوف  لد استفلار قرب لهاية الحياةل ناف مهيي الحمد في التلبية

 .ي يتبله  طايبأف ما معب للـ تتلوها للـل و طا
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 زد  لب ذلؾ أف الحمد والللمة متسزمافل لنف ُقدّْـ ذنر الحمد  لب ذنػر الللمػة 
ار  إفلارا بوهوبه لذاتهل سواي ذنرت الللمة أـ لـ تذنرل وفػي ذلػؾ مػف الثلػاي  لػب

 .ما فيه
نما أف مف لواـز القدـو  لب ار تلالب بلد اإلقرار بالوحداليةل وبتماـ الاعوعل  
ذا نػػاف الفػػلار رسػػالةاإلقػػ  رار أيعػػا بػػأف اللطػػاي فػػي هميػػ  صػػور  مػػف ار وحػػد ل وات

 يلبغي  لب النوف نله أف يسػملهال فسبػد أف تاتػزؿ هػذ  الرسػالة فػي أقػؿ فػيي أال
فػػي  " وتوحيػد اسلوهيػة المتمثػؿَل شككريك لككوهػو توحيػد الربوبيػة المتمثػؿ فػي هملػة "

 .إثبات الطا ةل ونماؿ الحمد
للبوديػػة ر تلػػالب يلبػػر  لهػػا بالحمػػدل أمػػا إثبػػات الللمػػة والملػػؾ فهميػػ  صػػور ا 
مف قبيؿ التلليؿل والبرهاف  لب أحقيته سػبحاله بالحمػدل فمادامػت الللمػة نلهػا  فهي

ولػو ألػؾ تفنػرت فػي هميػ   .لهل والملؾ نله له فللب نؿ  اقػؿ أف يػذؿ لػه وياعػ 
والنعمكة  الحمكدذ  الػثسث )ار تلالب وصفاته لوهدتها تره  إلب واحد مػف هػ أسماي
 .( لذلؾ اقتصر  ليهاوالممك
 –فاله لوع آار مف الثلاي  ليه ( (أما )اهتماع الملؾ والللمة والحمد ر  

  ير الثلاي بمفردات تلؾ اسوصاؼل فله سبحاله مف الُلس لو ا ثلاي: –سبحاله 
 .َلْوع ُمَتَللّْؽ ِبُنؿّْ ِصَفة َ َلب ِاْلِفَرادَها -2
َ امَّػة اْلَنَمػاؿ َوَاللَّػه ُسػْبَحاله   َلْوع ُمَتَللّْؽ ِباْهِتَماِ َهال َوُهػَو َنَمػاؿ َمػَ  َنَمػاؿ َوُهػوَ وَ  -3

بِػػاآْلَاِر  اف َأَحػػدهَماقتػػر ْلَمْلَلػػب َأفَّ اِ َوَسػػوََّغ َهػػَذا ا لَواْلَحْمػػد ُيفَػػرَّؽ ِفػػي ِصػػَفاته َبػػْيف اْلُمْلػػؾ
 .ِمْف َأْ َظـ اْلَنَماؿ

فَػػِاَذا ِاْهَتَمػػَ   لبِػػاآْلَاِر َنَمػػاؿ َواْلَحْمػػد َنَمػػاؿل َواْقتِػػَراف َأَحػػدهَما لد  َنَمػػاؿَفاْلُمْلػػؾ َوْحػػ 
ْحَسػػػاف اْلُمْلػػػؾ اْلُمَتَعػػػمّْف ِلْلقُػػػْدَرةِ  َلة ِلَغاَيػػػِة اللَّْفػػػ  َواإْلِ َوالرَّْحَمػػػة َمػػػَ   َمػػػَ  اللّْْلَمػػػة اْلُمَتَعػػػمّْ
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ػػػِة اْلَهػػػَسؿ َوا ْنػػػَراـاْلَحْمػػػد اْلُمَتَعػػػمّْف ِلَلامَّ َنػػػاَف ِفػػػي َذِلػػػَؾ ِمػػػْف  لالػػػدَّاِ ي ِإلَػػػب َمَحبَّتػػػه إْلِ
 ....َواْلَهَسؿ َما ُهَو َأْوَلب ِبِه َوُهَو َأْهله ل اْلَلَظَمة َواْلَنَماؿ

َفلَػػُه َنَمػػاؿ ِمػػْف  َربّْػػي َ لِػػّي َنػػِريـ فَػػِافَّ َنَقْوِلػػِه:  لَوَلِظيػػر َهػػَذا ِاْقتِػػَراف اْلِغَلػػب بِػػاْلَنَرـِ  
 .ِاْقِتَراف َأَحدهَما ِباآْلَارِ  َوِمفْ  لَوَنَرمهِ َلاُ  
فَّ َرّبؾ َلُهوَ  َوَلِظير  ِاْقِتَراف اْلِلزَّة ِبالرَّْحَمِة:    .اْلَلِزيز الرَِّحيـ َواِت
 .َقِديًرا َوَناَف اللَّه َ ُفوِّاَوَلِظير  ِاْقِتَراف اْلَلْفو ِباْلُقْدَرِة:  
: َوَلِظير  ِاْقِتَراف اْلِلْلـ بِ    .َوَاللَّه َ ِليـ َحِليـاْلِحْلـِ
 .َ ُفور َرِحيـ َوَاللَّه َقِدير َوَاللَّهَوَلِظير  ِاْقِتَراف الرَّْحَمة ِباْلُقْدَرِة:  
ِإنَّ اْلَحْمككد َوُهػػَو َقْولػػه " لوِفػػي َ ْطػػؼ اْلُمْلػػؾ َ لَػػب اْلَحْمػػد َواللّْْلَمػػة َبْلػػد َنَمػػاِؿ اْلَاَبػػر 

ـْ َيُقػػؿْ ُمْمكككَوالنِّْعَمككة َلككك َوالْ   َوِهػػَي َأفَّ  لَلِطيفَػػة َبِديَلػػة -ِإفَّ اْلَحْمػػد َواللّْْلَمػػة َواْلُمْلػػؾ  " َولَػػ
 لقَػػاَؿ ِإفَّ اْلَحْمػػد َواللّْْلَمػػة َواْلُمْلػػؾ لَػػؾ َفِالَّػػُه لَػػوْ  لاْلَنػػسـ َيِصػػير بِػػَذِلَؾ ُهْمَلتَػػْيِف ُمْسػػَتِقلََّتْيفِ 

َلك" ُثمَّ ِبَقْوِلِه " َفَلمَّا َتمَّْت اْلُهْمَلة اْسُوَلب لْطؼ ُمْفَردَ َلب َما َقْبله  َ  َناَف َ ْطؼ اْلُمْلؾ
ََِف اْلُمْمك "َلُو اْلُمْمك َوَلكُو اْلَحْمكد" َلك, َفَيُكون ُمَساِوًيا ِلَقْوِلوِ  َواْلُمْمك ,َكاَن َتْقِديره ,َع

ـْ َيُقْؿ َلُه اْلُمْلػؾ َواْلَحْمػد  ػا َ َطػَؼ اللّْْلَمػة  ِفػي َوَفاِ َدتػه َتْنػَرار اْلَحْمػد لَوَل الثََّلػايل و َلمَّ
ـْ َيْفِصػؿ َوَ ػَدـ  لَوَتَسُزمهَمػا َنػاَف ِفيػِه ِإْفػَلار ِباْقِتَراِلِهَمػا لَبْيلهَمػا بِػاْلَاَبرِ  َ َلب اْلَحْمد َوَل
ْلَلػػػاـ لُمَفاَرقَػػػة َأَحػػػدهَما ِلْ َاػػػرِ  َرَف اْلَحْمػػػد )قَػػػ   قَػػػاَؿ ِاْبػػػف اْلُمِليػػػر  .َواْلَحْمػػػد َقِريَلػػػافِ  َفاإْلِ

اْلَحْمػػػد ِللَّػػِه َ لَػػب ِلَلمػػػه   َوَأْفػػَرَد اْلُمْلػػػؾ ِسَفَّ اْلَحْمػػد ُمَتَللّْػػؽ اللّْْلَمػػػة َوِلهَػػَذا ُيقَػػاؿ َواللّْْلَمػػة
 ِسَلَُّه اَل ِلْلَمة ِإالَّ َلؾ َوَأمَّا اْلُمْلؾ َفُهَو ُمْسَتِقؿّ  َفَنَألَُّه َقاَؿ اَل َحْمد ِإالَّ َلؾ

 (47)َصاِحب اْلُمْلؾ( َر ِلَتْحِقيِؽ َأفَّ اللّْْلَمة ُنّلَها ِللَِّه ِسَلَّهُ ِبَلْفِسِه ُذنِ 
َألَُّه َأْاَبَر ال َفِريؾ َلُه َ ِقب  و ِفي ِإَ اَدة الفََّهاَدة َلُه ِبَألَُّه ال َفِريؾ َلُه َلِطيَفة َوِهيَ  

َـّ  لِإَهاَبته ِبَقْوِلِه َلبَّْيؾَ   نَّ اْلَحْمد َوالنِّْعَمة َلك َواْلُمْمك ََل إِ َأَ اَدَها َ ِقب َقْوله " ُث
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 ."َشِريك َلك
ؿ َيَتَعػمَّف َألَّػُه اَل  لَواْلُمْلػؾ َوَذِلَؾ َيَتَعمَّف َألَُّه اَل َفِريؾ َلُه ِفي اْلَحْمد َواللّْْلَمػة  َواْسَوَّ

اُه َا َََِّّاَه َِّاه َشا َوَهػَذا َلِظيػر َقْولػه َتَلػاَلب:  لَهػِذِ  الػدَّْ َوة َفِريؾ َلؾ ِفي ِإَهاَبة ُ ََاه ِهَد اه

اا ِباَِّْاْطاَِل َا َََِّّاَه َِّاه ُهاَو نََّْعِ ياُ  نََّْ ِماينُ  آؿ  مػراف   ُهَو َونََّْمََلِلَمُة َوَُوَُّو نَِّْعْلاِن َقاِلم 
ؿ اآْلَيػػة –29 َوَفػػَهاَدة َداِاػػؿ َتْحػػت َفػػَهاَدته  َوَذِلػػؾَ  لفَػػَأْاَبَر ِبَألَّػػُه اَل ِإلَػػه ِإالَّ ُهػػَو ِفػػي َأوَّ

َـّ َأْاَبَر َ ْف ِقَيامه ِباْلِقْسِط َوُهػوَ  لُهَو اْلَمْفُهود ِبهِ  َوَهَذا لَمَسِ َنته َوُأوِلي اْلِلْلـ  لاْلَلػْدؿ ُث
 (48).ِقَيامه ِباْلِقْسِط( َفَأَ اَد الفََّهاَدة ِبَألَُّه اَل ِإَله ِإالَّ ُهَو َم َ 

 
************* 
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 دالالت الحروف

سػػوقًا  للربػي قػػد أبػدع نلماتػػه تلبيػرًا  ػف ملاليػػه وفقػًا لقا دتػػه اسذنػب:)إذا نػاف ا 
  (49)للحروؼ  لب سمت المللب المقصود والغرض المراد(

 يتنػػوف مػػف ثسثػػة  فػػر حرفػػا فقػػط هػػي  لػػب الترتيػػب: فػػاف الفػػلار الػػذي مللػػا 
الػػػداؿل والهػػػايل والمػػػيـل والفػػػيفل والػػػرايل والحػػػايل و  والنػػػاؼل )الػػػسـل والبػػػايل واليػػػايل

 والليفل والتاي( واللوفل
 .تنررت الناؼ  فر مرات ●
 .ونررت السـ تس  مرات ●
 .والياي ست مرات ●
 .والباي أرب  مرات ●
 .والميـ أرب  مرات ●
 .واللوف أرب  مرات )مرتاف مفددتاف( ●
 .والفيف والراي مرتاف ●
 .ثـ الحاي والداؿ والليف والتاي والهاي مرة واحدة ●
 أف السـ والناؼ أنثر الحروؼ تنرارال وقد هملا ثػسث مػرات فػي هػذاوالمسحظ  

 " وهذا تلايص فديد لقصة الحياةل واإللسافل واسرضلكالفلار في نلمة "
 لمن الممكوالسمايل وهي التي يسأؿ  لها اللاس يـو القيامة في قوله سبحاله: "

صػدا بيتػه اللتيػؽل إلمػا قا( (؟" ونأف هذا اإللساف حيف يفد الرحػاؿ إلػب ار اليوم
 هاي ليللف  لب المأل وبصوت مههورل ويردد صباح مساي أف: الملؾ لؾل
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 والللمػة لػؾل والحمػد لػػؾل نمػا أف حعػوري لػؾل وأفلػػالي التػي أفللهػا لػؾل ال فػػريؾ
ِ   وهو بذلؾ يتمثؿ قوؿ ار تلػالب لؾل ِْ َِّنه َصَلِاي َوُاُطِمي َوَمْ َيااَي َوَمَمااِاي َّلِله قُ

ُِ نَُّْمْطاالِِميَن  َنب   ََ َُِمااْنُ  َوَََاااا ََوه ََ ََّااُه َوِبااَ َِّ  -273اسللػػاـ نََّْعاااََِّميَن     َا َشااِني
274 
وهػػو بهػػذا اإل ػػسف فػػي الحيػػاة قبػػؿ الممػػات وقبػػؿ قيػػاـ السػػا ةل وقبػػؿ أف يطػػرح  

 لب اللالميف يهّلب لفسه هوؿ السؤاؿل ونرب الموقؼل فلقد أهاب مف قبؿ  السؤاؿ
ػػه بػػأف نػػؿ فػػيي ر رب اللػػالميفل وهلػػا يتبػػدى  لػػد  وس لػػب رؤ  اسفػػهاد فػػي حهّْ

 .تنرار هذيف الحرفيف إفرادا وهملا التأمؿ وهه
لنف هذا ال يمل  مػف الوقػوؼ  لػب أنثػر الحػروؼ تنػرارا فػي الفػلار وهمػا حرفػا  

والػػػسـ  للنفػػػؼ  ػػػف بلػػػض مػػػا فيهمػػػا مػػػف دالالتل و سقػػػة ذلػػػؾ بالسػػػياؽ  النػػػاؼل
  والمقاـل

 حرف الكاف نبدأ بـ :ول

فهو اسنثر حعورا في هذا الفلار وحروؼ اللربيػة نمػا يقػوؿ حسػف  بػاس تلتمػي 
مف الحواس الامسل فهلػاؾ حػروؼ تلتمػي إلػب حاسػة السػم ل وأاػرى تلتمػي  لواحد

البصػػرل وثالثػػة تلتمػػي إلػػب حاسػػة اللمػػسل ومػػف الحػػروؼ مػػا هػػو مػػوزع  إلػػب حاسػػة
)فحػػرؼ النػػاؼ مػػوزع االلتمػػاي  رؼ النػػاؼ:الحػػواسل وملهػػا حػػ االلتمػػاي بػػيف بلػػض

بحػػرؼ النػػاؼ فيهػػا  مللػػب   فالمصػػادر التػػي تلتهػػي .بػػيف حاسػػتي اللمػػس والبصػػر(
ود ػؾل   ومعػغه(ل ويقػاؿ: حػّؾل االحتناؾل ولذلؾ يقاؿ:  أَلؾ الفػرس اللهػاـ ) لنػه

فيهػػا مللػػب االحتنػػاؾل  ونلهػػا نلمػػات وملنػػهل لو ػػرؾ الهلػػد لفػػؾّ   لودلػػؾل  وفػػبؾ
 ؽل وداوؿ الفيي في الفئ.وااللتصا

 وحػػيف تراهػػ  فلػػؿ الحهػػيل وهػػـ فػػي المفػػا ر المقدسػػة تػػدرؾ أثػػر هػػذا االحتنػػاؾ 
 فالحهيل ال يقولوف لبيؾ وهـ هالسوف مللموفل و لنف يرددولها اثلػاي تأديػة فػلا ر
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المنػافل  الحلل فنـ رأيلا الاسػًا محمولػة  لػب النراسػبل ونػـ رأيلػا وفػودا تػدرؾ داللػة
حػراـ  الفهر والحهر نألما تتلامػؿ مػ   ػالـ آاػرل وهػذا حػؽ فػاسرضوتتلامؿ م  

داػػاؿ الهسػػدل فقعػػية االحتنػػاؾل والفػػهر حػػراـل نمػػا أف البلػػد حػػراـل  ومنثػػه  لػػب وات
هذ  اسرض الحراـ له داللته وأ راعػهل لػذالؾ فػاع فػي الفػلار حػرؼ النػاؼ الػذي 

 .أوؿ ما يؤذف بوهوب احتناؾ المسلميف بهذ  اسرض يؤذف
ذا لظػػرت إلػػب أفػػؽ آاػػر وهػػدت أف االحتنػػاؾ المػػدلوؿ  ليػػه بحػػرؼ النػػاؼ ال فػػا 

 لد المسلميف واسرض الحراـل بؿ يتلدى ذلؾ إلب وهػوب االحتنػاؾ بػيف  يقؼ فقط
بلعهـ البلضل حتب يتحقؽ فيهـ مللب الهسد الواحدل الذي يتدا ب في  المسلميف

زمػاف لفريعػة الحػل والتػي السرايل والػذي يفػد بلعػه بلعػال وامتػداد ال العراي قبؿ
تقدير امسة أياـ تحقػؽ هػذا االلتصػاؽل وهػذا التوحػد اسسػمب سمػة  تفمؿ  لب أقؿ
 لواال تصاـل فصوت الناؼ مافوتًا بلض الفيي وممطوطًا أيعا ً  مأمورة بالوحدة

 (:4) والحرارة.  ني يوحب باالحتناؾ
لمتمنلػػػة بيػػػلهـل ودؼي المفػػػا ر السػػػارية فػػػي قلػػػوب المسػػػلميفل والػػػود والمحبػػػة ا 
 .صار الهمي  نالبلياف المرصوصل وتلؾ مف مقاصد الحلل و اياته حتب

 أما حرف الالم :

 ل لنلها تأتي لملاٍف نثيػرةل(51) فاسصؿ في مللب السـ ألها  لإللصاؽ واإللزاـ 
 )الـُ الِمْلؾل نقولؾ: هذا الماُؿ لزيدل ومف أوفرها حعورا في لغة العاد

الِمْلػػػؾ  ومػػػف اللحػػػوييف مػػػف يسػػػمّْيها الـَ اإلعػػػافةل سػػػّميت الـَ  وهػػػذا الفػػػرس لمَحمػػػدل
ـَ ألػػػه ِمْلُنػػػه فػػػاذا اتصػػػلت هػػػذ  الػػػسـ بػػػالَمْنليّْ  لػػػه  سلػػػؾ إذا قلػػػت: إف هػػػذا ِلزيػػػد ُ ِلػػػ

 .ُلِصَبتل نقولؾ: هذا الماُؿ له وللا وَلؾ ولها ولهما ولهـ
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لمػػا نسػػرت   مػػ  اسسػػماي وفتحػػت الػػسـ مػػ  النلايػػات سلهػػا فػػي اسصػػؿ مفتوحػػة وات
ِلزيػٍد  لُيْفَصؿ بيف الـ القسػـ وبػيف الـ اإلعػافة أال تػرى ألػؾ لػو قلػت: إّف هػذا المػاؿَ 

؟ فُنِسػرت لُيفػرؽ  ُ ِلـ أله ِملنه؟ ولو قلت: إف هذا َلزيٌد ُ لـ أف المفار إليه هػو زيػد
ذا قلت: الماُؿ َلؾ ل فتحتل سف اللبس قد زاؿ   .(52)بيلهمال وات

 دل وتراص الحهيل في المفػا رل تػدرؾ مللػب اإللصػاؽلوحيف تستحعر المفه 
إلػه  .... حتػب.والمسمسة الموهود في حرؼ السـل )فالسـ هي اّلسمةل أي الهاملػة

 (53)يلبر  ف هما ة اللاس باللمة(
قػػرار اللبػػاد بوحداليػػة ار تلػػالبل وألػػه سػػبحاله   وحػػيف تراهػػ  مقصػػود الفػػلارل وات

 ؾل والحمد أيعا تدرؾ مللب الـ الملؾل فنؿ فييالمالؾ لنؿ فييل للللمة والمل
اْن ُ نه نْطَاَوى َهلَ   ر تلالب  ِة ََيه ِِي ِطاه َماَونِ  َونْْلَْنَض  ُ نَّهِ ي َقلََق نَّطه ُمُن اه َِّنه َنبه

ُجاو اْمَإ َونََّْاَماَن َونَّاه ا َونَّشه َهاَن َيَْللُُبُه َ ِ ي   َِ نَّاه َننْ  ِبامَْمِنِ  نََّْعْنِش ُيْغِشي نَّلهْي َن ُمَطاقه

ُ َنبه نََّْعاََِّميَن  ََ اه  اس راؼ (65 )َََا ََُّه نََّْقْلُق َونْْلَْمُن َاَباَن
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 المبحث الرابع

 فً رحاب النغم داخل الشعار

 لنؿ لص بيالي بدي  لو اف مف اسثر في المتلقيل اسوؿ يأتيػه مػف ههػة لمللػب 
 تيه مف ههػة الػلغـ والموسػيقب التػي تهػش لهػا القلػوبلواآلار يأ والترنيب والصورةل
 .وتبش لها اسرواح

واللهيب أف وع  اليد  لب ملالـ اسثر اسوؿ سهؿ يسير لنػؿ مػف ملػؾ أدوات  
البيػػافل و ػػرؼ نيػػؼ تصػػاغ الملػػاليل لنػػف اساػػر  ِصػػٌي أبػػٌي  لػػب طالبػػهل يتفلػػت 

رب إلػػب االلطبػػاع اسيػػديل ونلمػػا هممػػت بوصػػفه  امػػت مسمحػػهل سلػػه أقػػ مػػف بػػيف
يستفػػػلر  السػػػام  مػػػف النػػػسـل دوف أف يػػػدري نيػػػؼ وصػػػؿل وال سػػػبؿ  اللفسػػػيل ومػػػا

 .م  ذلؾ ترا  يهزؾ هزال ويحرؾ فيؾ الهوارح قبؿ القلوب البياف  لهل لنلؾ
وهػػو أسػػرع إلػػب القلػػوب مػػف المللػػبل لنلػػه حػػيف يصػػؿ إليهػػا تػػرا  يمهػػد للمللػػبل  

ا يملػؾ مػف قػدرة  لػب التػأثيرل فػالفطرة تميػؿ له القلوبل ويفسح له الطريػؽ بمػ ويفتح
 .إليهل والقلوب تحف إليه

وفػػػي فػػػلار التلبيػػػة تهػػػد اسثػػػر السػػػملي يههػػػـ  ليػػػؾ قبػػػؿ اسثػػػر الػػػدالليل وتهػػػد  
 .تملؤؾ قبؿ أف تدرؾ ملالي النلماتل ومقاصد الترانيبل وملالي الهمؿ اللغمات

 لبيػػؾل ثػػـ مػػف الذبػػذباتتلحػػظ ذلػػؾ أوؿ اسمػػر فػػي هػػذا القػػرع المتػػوازف فػػي نلمػػة  
 فريؾ( ثـ مف اللغـ النامف في –ال  –المتولدة مف حروؼ المد في نلمات )اللهـ 

 .الللمة( –اللوف المفددة في نلمتي )إف 
ثـ مف الحرنات المتألل ة  لب الحروؼ بداية مف أوؿ الفلار حتب آارةل وحيف  
 هذ  الحرنات تهد اآلتي: تحلؿ
 .ر حتب ألها ذنرت ستة وثسثيف مرةمألت الفتحة هلبات الفلا ●
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 .تسها السنوف حيث تنرر امس  فرة مرة ●
 تلتها النسرة حيث نررت أرب  مرات ●
 .ثـ هايت العمة مرتيف فقط ●
وفي صوت الفتحة فرحة التهدها في اسصػوات اساػرىل وفيهػا صػلود وارتقػايل  
اف بػدويهال وهػذا مػا امتسي تستفلر  حيف تتهاوب م  ألػؼ المػدل فيمتلػئ المنػ وفيها
 .فللوا بها حتب ُبّحت ل أف يرفلوا أصواتهـ بالتلبيةل.))به هبريؿ رسوؿ ار  أمر
 .وال فؾ أف الذي سا دهـ  لب ذلؾ حرنة الفتح التي تمأل هلبات الفلار 
 وال يغيب هلا هذا البلاي الموسيقي الذي بلي  ليه الفلارل حيث يوهد ما يسمب 

 (54).بالقرار ثـ الهواب
لألولػػبل  " الثاليػػةل ونألهػػا هػػوابلبيككك" اسولػػبل تهيبػػؾ بلػػدها "لبيكككفحػػيف تقػػوؿ: "

ف لـ يدرؾ هذ  الهلدسة الصوتية إال أله سػيطرب لهػذا الحػوار الموسػيقي  والمتلقي وات
 .بيف القرار والهواب

 التهػػػاوبل نمػػػا أف فػػػي بلػػػاي نلمػػػة التلبيػػػة  لػػػب هػػػذا اللحػػػو مػػػا يفػػػير إلػػػب هػػػذا 
هابة بلد تلبية بلد تلبيةل أو  لصرافل ؾ في النلمة طرفافلفهلا والثلا يةل  إهابةل وات

أي  وهػػذا يبلػػث فػػي الػػلفس لفػػاطاً  أو تهيبهػػال وحػػيف تتحقػػؽ اسولػػب تتبلهػػا الثاليػػةل
 لفػػاطل ثػػـ إلػػؾ تهػػد هػػذا التػػدرج فػػي حهػػـ الهملػػةل حيػػث تبػػدأ صػػغيرة ثػػـ تلمػػو فػػي ا

 فيقاؿ: لبيؾ ال فريؾ لؾ لبيؾ.  ففي ال فيقاؿ أوال: لبيؾ اللهـ لبيؾ... ثـ يزاد 
وهػػو  ثػػـ تػػأتي القفلػػةل أو الاتػػاـل .ثػػـ يػػزاد فيقػػاؿ: إف الحمػػد والللمػػة لػػؾ والملػػؾ 

 .يتسـ باإليهاز في نؿ فييل فيقاؿ: ال فريؾ لؾ
 " ونررهػػا ملػػي  لػػب أذلػػؾ بتػػؤدةل وقػػؿ:لبيكككوتلػػاؿ ملػػي لرهػػؼ السػػم  لنلمػػة " 
 . لبيؾ...  لبيؾ ...  لبيؾ  .لبيؾ 
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وهت دوف فؾ ما وهدتهل إف هلا صوتا يفبه الطرؽ  لب البػابل واإللحػاح لقد  
هذا الباب ني يفتحل إف هلاؾ مف يستغيثل إف هلاؾ مف يلح بالاعوع حتػب   لب
 .يقبؿ
إلػه إلحػاح لغمػػي قػويل ونػػأف صػاحبه يقػػوؿ: لػف أبػػرح حتػب تقبللػػيل وتلػؾ قصػػة  
لحاح  لب رب اس الحل ربابل وذؿ واعوع حتب دوف زيادةل مسزمة  لب الباب وات

مللب: قد  فرت لؾ ل فتتحوؿ التلبية يوـ الليد إلب لفيد آار يفي بالفرح  يستفلر
إال  والسرورل والغبطة والحبورل فيقوؿ الحهػيل: ار أنبػر ار أنبػر ار أنبػرل ال إلػه

 .ارل وار أنبرل ار أنبر ور الحمد
أف تمسػػؾ ملػػي هػػذا الاػػيط الػػرابط ثػػـ  ػػاود إرهػػاؼ السػػم  للفػػلار نلػػهل وحػػاوؿ  
والػػػسـ  "لالميكككم"ل والػػػسـ المفتوحػػػة فػػػي نلمػػػة "لبيككككالػػػسـ المفتوحػػػة فػػػي نلمػػػة " بػػػيف

أف نػؿ واحػدة ملهػا  " لػتللـلككالمفتوحة في نلمة "ال"ل م  السـ المفتوحػة فػي نلمػة "
 .تسلمؾ إلب اسارىل ونألها هاديات  لب الطريؽ

 لبيػؾ –لبيػؾ  –نػاؼ الااتمػة فػي النلمػات: )لبيػؾ والتقؿ مف السـ الباد ة إلب ال 
 لؾ( –فريؾ  –الملؾ  –لؾ  –لبيؾ  –لؾ  –فريؾ  –
تلحػػػظ أف نػػػًس مػػػف الػػػسـ والنػػػاؼ آاػػػذتاف بػػػذماـ الفػػػلارل يوههػػػاف إيقا ػػػه إلػػػب  

بػػػؿ قصػػػة الوهػػػود نلػػػه والتػػػي  –لػػػيس قصػػػة الحػػػل وحػػػدها  –الػػػذي يلاػػػص  المللػػػب
فػػاسمر لػػؾل والالػػؽ لػػؾل والحمػػد والللمػػة  "لكككهػػذيف الحػػرفيف " يلرعػػها الفػػلار فػػي

 .لؾل والملؾ لؾل ال فريؾ لؾ
ال( ومػا يحملػه مػف  –ال  –ثـ  اود اإللصات إلػب مػد اسلػؼ فػي نلمػات )اللهػـ  
الهػػػواي إلػػػب اػػػارج الهسػػػـل ونألمػػػا ُياػػػرج مػػػ  الهػػػواي الهمػػػوـ التػػػي الزمػػػت هػػػذا  دفػػػ 
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لػػؼ الممػػدودة زفػػرة يارههػػا واآلالـ التػػي هثمػػت  ليػػه طػػواؿ حياتػػهل ففػػي اس الهسػػدل
 .حيف اللطؽل تتهاوب م  ر بته في الاسصل ولهفته إلب اللهاة اإللساف

نمػػػا أف فػػػي الػػػسـ مػػػا يسػػػمب فػػػي اللغػػػة بػػػاللبر وهػػػو العػػػغط  لػػػب الػػػسـ بحيػػػث  
الوعوح السملي  ف المقاط  اسارىل وهذا العػغط أو الللػو لمقطػ   تنتسب سمة

 .لفس في الهؤار إلب ار تلالب حتب يقبلهاالفلار يفب  مراد ال مف بيف مقاط 
المهػػػـ أف الػػػلغـ فػػػي هػػػذا الفػػػلار يللػػػو حتػػػب ينػػػاد يطغػػػب  لػػػب الهػػػدوي الػػػسـز  

سف مف مقاصد هذا الفلار الهػؤار إلػب ار تلػالبل واإللحػاح  ليػه حتػب  للاعوعل
وتلػػؾ  يػػتـ اللفػػول فيلتقػػؿ المسػػلـ إلػػب التنبيػػر لفػػوز ل ولهاتػػهل وحصػػوله  لػػب اللفػػول

 .تلادلها ها زة ها زة ال
 
 
 
 
 

 الخاتمة

 الحمد ر الهاديل والصسة والسسـ  لب اير اللبادل و لب آله وصحبهل وبلد: 
فلقػػد نالػػت هػػذ  الورقػػات اسػػتهابة لمفػػهد الفػػلار حػػيف مػػأل الليػػوفل ورأيػػت مػػف  
النلمات أصواتا ودالالت تستحثلي  لب فتح الباب لها حتب تلبػر  ػف حالهػال  وراي
تنػرار النلمػات اإللحػاح  لػب اللفػول ومػف وراي اإليهػاز وسػهولة اسلفػػاظ  مػف فظهػر

لػب النػوف نلػهل لتللػو  ر بة في إيصاؿ معموف الرسػالة إلػب الحهػيل همبلػال بػؿ وات
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تلػػالبل فػوؽ نػػؿ نػسـل ولينػػوف هػذا الفػػلار وسػيلة التلػػارؼ اسسػرعل بػػيف  نلمػة ار
 .الحهيل

توحيػػد اػػالصل واسػػتهابة االصػػة ر  نمػػا تعػػمف الفػػلار أفػػرؼ الملػػاليل فهػػو 
وثلػػاي اػػالصل وحػػيف يحمػػؿ الفػػلار هػػذ  اسمػػور فمنالػػه الوحيػػد هػػو القلػػوب  تلػالبل

 .لذلؾ ترى القلوب ترفرؼ به قبؿ أف تلهل اسلسلة قبؿ اسلسلةل
نمػػا ألػػه تعػػمف مػػف البس ػػة فػػي نلماتػػه وهملػػه مػػا يهللػػه مػػف أ لػػب اللصػػوص  

ذلػػؾل فهػػو مسػػتمد مػػف مفػػناة الػػوحيل حيػػث بػػدأ  اللاليػػةل وال  هػػب فػػي  البس يػػة
 .وتبله المسلموف إلب يـو القيامة في ترداد  ))رسوؿ ار 

ولقد أحيط هذا الفلار باطار مف اللغـ الداالب والاارهي تهاوبت مله اللفػوس  
له وبفتل وطارت إلب المفا ر نلما سملتهل وتملب الهمي  أف يفارؾ هذا  فهفت
 .نؿ فل  ميؽ في وقوفه وطوافه وصسته ولسنهالذي هاي مف  الهم 
لبػػا مغفػورال وال تحرملػي أهػر مػف تقبلػػتهـ ذفػاللهـ ارزؽ نػؿ مسػلـ حهػا مبػرورال و  
 الصالحيفل وصلب ار  لب سيدلا محمدل و لب آله وصحبه وسلـ في

 
 جمعةأحمد سعٌد  كتور/د
 هـ1430من ذي القعدة  8

 فهرس المراجع والمصادر

 .هواهر القاموس محّمد بف محّمد بف  بد الرّزاؽ الحسيليتاج اللروس مف  ●
 تأويؿ مفنؿ القرآفل تحقيؽ أحمد صقرل دار إحياي النتب اللربيةل القاهرةل ●
 .ـ 2:65   
 إصدار الفرنة اللربيػة للطبا ػة واللفػر - التنرار بس ة للدنتور إبراهيـ الاولي ●

 .ـ4::2إبريؿ 
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مػػػف حػػػديث الرسػػػوؿ البػػػف اسثيػػػر الهػػػزري تيسػػػير الوصػػػوؿ إلػػػب هػػػام  االصػػػوؿ  ●
 .هػ2363نلنته  –طبلة الهلد

 دار النتب –هسي اسفهاـ  في فعؿ الصسة  لب محمد اير اسلاـ البف القيـ  ●
 .ـ:2:9الللمية بيروت ط الثالية    
ت محمػػػد  –لبلػػػاف  –بيػػػروت  –الاصػػػا ص سبػػػي الفػػػتح بػػػف هلػػػي  ػػػالـ النتػػػب  ●

 .اللهار
 .ملحقة بالدال ؿ  الاالهي القاهرة ت/محمود فانر -للبد القاهر الرسالة الفافية ●
ماتصر فلب اإليماف للبيهقي للمر بف  بد الرحمف القزويلي أبو الملالي دار   ●

 .تحقيؽ:  بد القادر اسرلاؤوط 2516 لدمفؽ الطبلة الثالية –نثير  ابف
رسػػوؿ ار أو الهػػام  المسػػلد الصػػحيح الماتصػػر مػػف أمػػور  –صػػحيح الباػػاري  ●

(( وسلله وأيامه سبي  بد ار محمد بف إسما يؿ الهلفي الباار ت/  محمد 
 .هػ2533الطبلة: اسولب  -دار طوؽ اللهاة  -زهير بف لاصر اللاصر

صػػحيح مسػػلـ لمسػػلـ بػػف الحهػػاج أبػػو الحسػػيف القفػػيري الليسػػابوري دار إحيػػاي   ●
 . اقيبيروت تحقيؽ: محمد فؤاد  بد الب –اللربي  التراث

فػػتح البػػاري فػػرح صػػحيح الباػػاري البػػف حهػػر اللسػػقسلي دار الفػػروؽ القػػاهرة   ●
 .ـ 2:98

فػػػيض القػػػدير فػػػرح الهػػػام  الصػػػغير للبػػػد الػػػرؤوؼ الملػػػاوي المنتبػػػة التهاريػػػة   ●
 .2467 لالطبلة اسولب -مصر  –النبرى 

 .ت لب الل .موق  الوراؽ -النتاب لسيبويه أبي بفر  مرو بف  ثماف بف قلبر ●
المثػػؿ السػػا ر فػػي أدب الناتػػب والفػػا ر سبػػػي الفػػتح عػػياي الػػديف لصػػرار بػػػف   ●

 6::2 لبيػػروت -بػف محمػد بػف  بػػدالنريـ الموصػلي المنتبػة اللصػرية  محمػد
 .محيي الديف  بدالحميد تحقيؽ: محمد
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 .ملهـ لغة الفقهاي: موق  يلسوب  لب االلترلت  ●
لديف أبو محمد  بػدار بػف يوسػؼ بػف مغلي اللبيب  ف نتب اس اريب لهماؿ ا  ●

مػػازف  تحقيػؽ :2:96 لبيػػروت الطبلػة السادسػػة -اسلصػػاري دار الفنػر  هفػاـ
 . لي حمدار المبارؾ ومحمد

مقػػاييس اللغػػة سبػػي الحسػػيف أحمػػد بػػف فػػارس بػػف زنريػػا ت / بػػد السػػسـ محمػػد   ●
 .ـ:2:8 -هػ ::24لفر: دار الفنر الطبلة :  هاروف

 .موق  الوراؽ  لب اللت  المقتعب للمبرد ●
بػػػػراهيـ داوود   ●  مطبلػػػػة اسمالػػػػة القػػػػاهرة ط –مػػػػف ميػػػػراث اللبػػػػوة لمحمػػػػود وفيػػػػؽ وات

 .اسولب
لظريػػة الػػلظـ وقػػراية الفػػلر  لػػد  بػػد القػػاهر الهرهػػالي  لمحمػػود توفيػػؽ  لػػب   ●

 .مفناة  لب اللت –المنتبة الفاملة  موق 
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 هوامش البحث 

دار إحيػػػػاي التػػػػراث  –قفػػػػيري الليسػػػػابوري صػػػػحيح مسػػػػلـل سبػػػػي الحسػػػػيف ال -1
بيػػػػروت ت / محمػػػػد فػػػػؤاد  بػػػػد البػػػػاقي  بػػػػاب التلبيػػػػة حػػػػديث رقػػػػـ  –للربػػػػي 
6571. 

"  الظػػر: فػػيض القػػدير َل إلككو إَل اهالتلبيػػة مػػف لبيػػؾ بملزلػػة التهليػػؿ مػػف " –2
 . 2/533للملاوي 

/ 2المقػػػاييس فػػػي اللغػػػة البػػػف فػػػارس )فػػػلر( ونػػػذا: تهػػػذب اللغػػػة لألزهػػػري  -3
23:. 

ملهػػػػـ لغػػػػة الفقهػػػػاي )لبيػػػػؾ( لمحمػػػػد قللهػػػػي دار اللفػػػػا س للطبا ػػػػة واللفػػػػر  -4
 بيروت لبلاف. 

إصػػػدار الفػػػرنة اللربيػػػة للطبا ػػػة  38التنػػػرار بس ػػػة إلبػػػرهيـ الاػػػولي ص  -5
  .ـ4::واللفر 

 22/  4ل والمثػػػؿ السػػػا ر 36يراهػػػ  تأويػػػؿ مفػػػنؿ القػػػرآف البػػػف قتيبػػػة ص  -6
 .214/ 4الاصا ص البف هلي 

 . 215التنرار بس ة ص  -7
روا  أبو داودد وأارهه ابػف الػديب  الفػيبالي فػي تيسػير الوصػوؿ إلػب هػام   -8

 .76/  3اسصوؿ 
وألها تنمف في السـ والناؼ  وسبي لواس را لته التي أدرؾ فيها سر التلبيةل -9

 " يقوؿ في مطللها: لكفي لفظة "
 إلهنا ما أعدلك * ملٌك كل من ملك 

 .:2لظرية اللظـ وقراية الفلر  لد  بد القاهر لمحمود توفيؽ ص  -10
الرسػػػالة الفػػػافية للبػػػد القػػػاهر الهرهػػػالي  ملحقػػػة بالػػػدال ؿ ت / فػػػانر ص  -11
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686. 
 .5/254الللاية فرح الهداية في الفقه لحلفي سنمؿ الديف البابرتي  -12
 .4/471صحيح البااري باب: فعؿ السهود  -13
 .9/576الترمذي  سلف -14
 .:9/7المستدرؾ  لب الصحيحيف  -15
 .5/574مسلد ابف أبي فيبة  -16
 .5/395تبييف الحقا ؽ فرح نلز الدقا ؽ في الفقه الحلفي  -17
 .6/2:7فتح الباري فرح صحيح البااري البف حهر  -18
 .95/ 2المقتعب للمبرد  -19
 .65/:فلب اإليماف للبيهقي    -20
 دار طل الفػػلقيطي اسمػػيف محمػػدل بػػالقرآف القػػرآف إيعػػاح فػػيالبيػػاف  أعػػواي -21

 .الرياضل اإلفتاي
 .5/422بتصرؼ  – وف الملبود فرح سلف أبي داود  -22
 .2/216النتاب لسيبويه  -23
 .26/ 2والبحر المحيط سبي حياف 3/52مغلي اللبيب البف هفاـ  -24
والظر مػف  97اير اسلاـ ص  هسي اسفهاـ في فعؿ الصسة  لب محمد -25

 .مطبلة اسمالة بالقاهرة – 1:ميراث للبوة لمحمود توفيؽ ص 
براهيـ داود ص  -26  .3:مف ميراث اللبوة لمحمود توفيؽل وات
 المقاييس في اللغة البف فارس باب الفيف والراي وما يثلثهما.  -72
 .34841مسلد اإلماـ أحمد رقـ  -72
 .باب الذنر بلد الصسة 148/ 1صحيح البااري  -72
 .33/25صحيح البااري  -03
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 .31/503صحيح مسلـ  -03
 .3/341النتاب لسيبويه  -07
 .3/8100تاج اللروس  -00
 .4/555صحيح مسلـ  -03
 .2/86الاسصة في أحناـ الحل واللمرة لللي بف لايؼ الفحود  -35
 .2/283فرح سلف اللسا ي  -36
 .5/422 وف الملبود  -37
 .276 – 3/273الاصا ص البف هلي  -38
 43ملالي الحروؼ اللربية  لب واق  الملاهـ اللغوية لحسف  باس ص  -39
 .342حروؼ الملالي بيف اسصالة والحداثة لحسف  باس ص  -40
  .23/668لساف اللرب  -41
دار الحصػاد لللفػر والتوزيػ  دمفػؽ  238أسرار الحروؼ سحمد زرقػة ص  -42

 .2ط 
الهػػػواب فػػػي الموسػػػيقب هػػػو: اللغمػػػة الثاملػػػة فػػػي الػػػديواف النامػػػؿ مػػػف السػػػلـ  -43

سػي  –ال  –صػو  –فػا  –مػي  –ري  –ش" دو الموسيقيل ولغماتهػه هػي: 
  " –دو  –

راهػػػ  الملهػػػـ الوسػػػيط  –فػػػتسحظ ألهػػػا الهػػػواب لللغمػػػة اسولػػػبل وهػػػي الػػػدو 
 .413/  2حرؼ الهيـ 

 
 
 

 فهرس الموضوعات
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